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Poznámka
Tento dokument je vytvorený z online príručky pokladničného systému
Dotykačka, ktorú nájdete na adrese https://manual.dotykacka.sk.
Obe verzie, ako tento dokument tak aj verzie online, sú identické a sú
vždy aktualizované spoločne.
Tento dokument má iba informatívny charakter a neposkytuje žiadne
záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Obrázky a schémy sú iba informatívne. Vzhľad a funkcie
zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie
produktu a aplikácií.
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1 Začíname
Táto užívateľská príručka obsahuje všetky informácie o
pokladničnom systéme Dotykačka. Tu nájdete základné a pokročilé
postupy práce s dotykovou pokladňou. Dotyková pokladňa
Dotykačka funguje na obľúbenom systéme Android, vďaka ktorému
je jej ovládanie

27

a nastavenie jednoduché a intuitívne.

Na navigáciu v príručke použite zoznam kapitol a tém v ľavom
stĺpci. Zodpovedajúce kľúčové slovo môžete nájsť aj v indexe
alebo použiť štandardné vyhľadávanie. Každú časť príručky
môžete jednoducho vytlačiť priamo z prehliadača pomocou klávesovej skratky CTRL+P alebo ikony v
záhlaví.

Niektoré z funkcií pokladnice uvedených v tejto príručke nemusia byť vo vašej
krajine podporované.

Skôr než sa začnete zaoberať celou príručkou, môžete začať kapitolou Prvé
kroky s Dotykačkou

29

. V tejto kapitole nájdete prehľad základných krokov,

ktoré je potrebné vykonať, aby ste mohli čo najskôr začať pracovať s
pokladňou.

Na tejto stránke (v českom jazyku) nájdete prehľady zmien, noviniek a opráv v jednotlivých aplikáciách. Môžete ich
tiež sledovať aj prostredníctvom kanála RSS (v českom jazyku)

.

V tejto príručke sa používa nasledujúca obrázková konvencia:
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Poznámka
Dôležité upozornenie
Typ alebo odkaz
Video z Youtube kanála (iba online verzia)
Rýchle video (iba online verzia)
Na pohyb medzi snímkami používajte šípky na klávesnici.

Ďalšie príručky (kliknite pre rozbalenie)
Rýchla užívateľská príručka pre 10" a 15" pokladnicu
Rýchla užívateľská príručka pre Dotypay
Online príručka pre platobné funkcie Dotypay
Online manuál k USB/LAN/Wifi tlačiarni (v českom jazyku)
Užívateľská príručka pre všesmerovú čítačku Dotykačka (v českom jazyku)
Kompletná príručka pre všesmerovú čítačku Dotykačka s konfiguračnými kódmi (v anglickom jazyku)

1.1 Prevádzkové podmienky
1. Dotykovú pokladnicu chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.
1. Chráňte zariadenie pred prachom, dymom, vlhkosťou a priamym kontaktom s vodou, nie je vodotesné.
2. Dotyková pokladnica nesmie prísť do kontaktu s aktívnymi chemickými látkami.
3. Neumiestňujte dotykovú pokladnicu na nerovný alebo nestabilný povrch. Môže spadnúť a poškodiť sa.
4. Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektrickému žiareniu.
5. Chráňte dotykovú pokladnicu pred nárazmi a extrémnym tlakom.
6. Napájací adaptér používajte len podľa špecifikácií výrobcu. Použitie neoriginálneho adaptéra môže
poškodiť zariadenie a vám spôsobiť zranenie.
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7. Dotyková pokladnica môže počas bežného používania vyžarovať teplo.
8. Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch alebo na miesto, ktoré by mohlo zabrániť normálnemu
rozptylu tepla, čo by mohlo spôsobiť prehriatie zariadenia.
9. Dotykovú pokladnicu nepoužívajte s ostrým predmetom. Dotykovú obrazovku vyčistite mäkkou
handričkou. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazíva ani iné čistiace prostriedky.
10.V žiadnom prípade sa nepokúšajte pokladnicu rozoberať. Mohlo by to spôsobiť zranenie a poškodenie
zariadenia. Opravy môže vykonávať len certifikovaný servisný technik.
11.Ak dotykovú pokladnicu dlhší čas nepoužívate, vypnite ju a odpojte napájací adaptér od elektrickej
siete.
12.Snažte sa umiestniť všetku kabeláž pripojenú k pokladnici tak, aby o ňu nebolo možné náhodne
zakopnúť, vytiahnuť ju alebo poraniť.
13.Na dotykovú pokladnicu neklaďte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
14.Do pokladnice neinštalujte žiadne iné aplikácie tretích strán. Môže to spôsobiť jej spomalenie.

1.2 HW a SW požiadavky
Pokladničná aplikácia

20

Dotykačka a podporované periférne zariadenia (tlačiarne, čítačky...) sa testujú

predovšetkým na našich dodávaných dotykových pokladniach.
Na trhu je obrovské množstvo zariadení so systémom Android s rôznymi funkciami a väčšími či menšími
úpravami operačného systému. Preto odporúčame na bezproblémovú prevádzku pokladničného systému
tablety a periférne zariadenia Dotykačky. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi chytrými zariadeniami s
operačným systémom Android nie je možné zaručiť 100% kompatibilitu so všetkými zariadeniami na trhu.
Používanie vlastných chytrých zariadení však automaticky neznamená obmedzenú funkčnosť. To však
zvyčajne neplatí pre pokladničné periférie, ako sú tlačiarne alebo snímače čiarových kódov. Pre tieto
zariadenia používa Dotykačka vlastné ovládače, ktoré nemusia správne fungovať s inými zariadeniami, okrem
podporovaných.
Ak chcete spustiť aplikáciu Dotykačka na vlastnom zariadení, odporúčame, aby zariadenie spĺňalo tieto
požiadavky:
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Minimálne požiadavky na pokladniční aplikáciu Dotykačka
Operačný systém

Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.1 a vyššie

Rozlíšenie displeja

1280 x 800

Pamäť (RAM)

1 GB

Úložisko

16 GB

Procesor (CPU)

Quad core 1 GHz

* Systém Android 7.0 nie je podporovaný. Mobilný čašník

763

nefunguje na systéme Android 4.4.

· Ak používate na prevádzku Dotykačky vlastné zariadenie, nemôžeme zaručiť

plnú funkčnosť aplikácie. Úplná technická podpora sa poskytuje len pre
tablety a periférne zariadenia dodávané spoločnosťou Dotykačka.
· Ak máte zariadenie s verziou systému Android nižšou ako 5.0, aplikácia

Mobilný čašník sa nezobrazí v Dotykačka Marketplace
možné nainštalovať. Základnou podmienkou

763

18

a nebude ju

správneho fungovania

Mobilného čašníka je minimálne Android 5.0.
· Pokladničná aplikácia nefunguje v systéme Android 7.0 kvôli chybe v tejto

verzii operačného systému.

1.3 Ako funguje Dotykačka?
Pokladničný systém je založený na dvoch základných častiach. Prvou časťou je samotná dotyková
pokladňa

18

(alebo niekoľko pokladní) s pripojením na internet a periférnymi zariadeniami, ako je tlačiareň

alebo čítačka kódov. Druhou časťou je tzv. Vzdialená správa

506

, čo je jednoduchá webová aplikácia, ktorá

poskytuje pravidelné zálohovanie údajov a pokročilú správu celého systému.
Údaje a zmeny v každej pokladnici sa automaticky synchronizujú so Vzdialenou správou. To znamená, že
máte vždy aktuálne informácie vo všetkých zariadeniach, aj keď si kúpite novú pokladnicu alebo ju vymeníte.
Vzdialená správa poskytuje možnosť nepretržitého monitorovania prevádzky pokladnice. Vďaka
poskytovaným informáciám budete mať nielen prehľad o svojom predaji v reálnom čase. Podrobné informácie
o Vzdialenej správe nájdete v tejto kapitole
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Dotykačku môžete rozšíriť o ďalšie aplikácie a pridať nové funkcie, ako napríklad:

·

Rezervačný systém

749

Jednoduchý systém na zadávanie a kontrolu rezervácií stolov / izieb.

·

Mobilný čašník / Mobilný terminál

763

Mobilný terminál umožňuje obsluhovať zákazníkov priamo "na mieste".

·

Telefonický asistent
Jednoduchá aplikácia pre telefonické objednávky, kde sa na základe prichádzajúceho hovoru vyberie
príslušný zákaznícky účet, na ktorý možno priamo vytvoriť objednávku.

Pokladničný systém Dotykačka je certifikovaný nezávislým certifikačným
orgánom pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov.

1.4 Z čoho sa Dotykačka skladá
Pokladničný systém Dotykačka môže pozostávať z týchto zariadení. Dostupnosť jednotlivých zariadení závisí
od zakúpenej licencie alebo od konkrétnej objednávky zákazníka. Každé zariadenie obsahuje všetku
potrebnú kabeláž.
· Dotyková pokladnica

Sklad

484

18

s operačným systémom Android so základnými aplikáciami Dotykačka

alebo s ďalšími pokladničnými aplikáciami
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+ periférie:
· Tlačiareň (USB/LAN
· Pokladničná zásuvka

93

, Bluetooth)

94

· Čítačka čiarových kódov
· Zákaznícky displej
· Váha

94

100

102

· Platobný terminál (zoznam podporovaných platobných terminálov)
· Čítačka čipov

100

Schéma zapojenia jednotlivých periférií k dotykovej pokladni nájdete v tejto
kapitole

52

.

1.5 Dotykové pokladnice
Dotykačka ponúka široké portfólio dotykových pokladní v rôznych veľkostiach a konfiguráciách, ktoré možno
použiť v mnohých odvetviach. Pomôžu vám inteligentne a jednoducho riadiť vašu firmu. V spolupráci s našimi

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

1 Začíname

19

pokročilými pokladničnými aplikáciami
množstvom funkcií

24

20

a vhodnou licenciou získate spoľahlivého pomocníka s veľkým

.

Rozmery a hmotnosť jednotlivých zariadení nájdete na tejto stránke. Dotykové pokladnice vrátane licencie

24

si môžete zakúpiť prostredníctvom našej webovej stránky.

O - obsahuje
X - neobsahuje

Základné porovnanie dotykových pokladníc

Označenie
zariadenia

Odkaz
na
pokyn
y/
rýchlu
príruč
ku*

Sieť
Veľkos ové
ť
prip
displej ojeni
a
a

Dotykačka 3v1
Dotypay (Dotykačka
PLATOBNÁ)

DOTPT05

10" dotyková
pokladna
(Dotykačka
UNIVERZÁLNA)

DOTPO1001

57

DOTPO1501

Zostave
nie
poklad
nice
53

Nabíja
cia
kolies
ka

O

O

X

O/ X

X

Na
dokúp
enie

Stoja
n

5,5" /
14 cm

10" /
25 cm

Wifi
2,4;
5
GHz
/ 4G
Bluet
ooth

1x
micr
o
USB
OTG

X

X

O

X

X/O

O

Na
dokúp
enie
alebo
v sade

15,6" /
39 cm

Wifi
2,4
GHz
/
Ether
net
Bluet
ooth

5x
USB
2.0
1x
OTG

X

X

X

X

X/O

O

O

Rýchla
príručk
a

15" dotyková
pokladna
(Dotykačka
KOMPLETNÁ)

Prevá
dzka
na
batéri
e

1x
micr
o
USB
(len
pre
napáj
anie)

59

Zostave
nie
poklad
nice

Sken
er
EAN
a QR
kódo
v

Možn
osť
pripoj
enia
zákaz
nícke
ho
disple
ja

Wifi
2,4
GHz
/ 4G
Bluet
ooth

Návod
Rýchla
príručk
a

USB
port
y

Integ
rova
ná
tlači
areň

Integr
ovaný
platob
ný
termi
nál /
SumU
p

Rýchla
príručk
a
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Mobilný čašník /
Mobilný terminál

5" / 13
cm

Návod
763

Označenie
zariadenia

Odkaz
na
pokyn
y/
rýchlu
príruč
ku*

Veľkos
ť
displej
a

Wifi
2,4;
5
GHz
Bluet
ooth

Sieť
ové
prip
ojeni
a

1x
USBC
(len
pre
napáj
anie)

USB
port
y

X

O

O

O

X/O

X

X

Integ
rova
ná
tlači
areň

Sken
er
EAN
a QR
kódo
v

Prevá
dzka
na
batéri
e

Nabíja
cia
kolies
ka

Integr
ovaný
platob
ný
termi
nál /
SumU
p

Možn
osť
pripoj
enia
zákaz
nícke
ho
disple
ja

Stoja
n

O - obsahuje
X - neobsahuje
* Okrem uvedených odkazov nájdete všetky ďalšie informácie o používaní Dotykačky, Vzdialenej správy a ďalších pokladničných
aplikácií v jednotlivých kapitolách tejto online príručky.

1.6 Pokladničné aplikácie
Pri prvom spustení služby dotykovej pokladnice
zodpovedajú vašej licencií

24

112

je nutné nainštalovať pokladničné aplikácie, ktoré

alebo ktoré chcete používať. V továrenskom nastavení (na začiatku) sú v

dotykovej pokladni nainštalované iba aplikácie Launcher a Marketplace. Ostatné aplikácie sa do pokladnice
inštalujú prostredníctvom Dotykačka Marketplace. Tu je prehľad všetkých aplikácií, ktoré Dotykačka ponúka:

Hlavné pokladničné aplikácie

21

Voliteľné pokladničné aplikácie
Ovládače periférnych zariadení
Vzdialená pomoc

22

23

23
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Hlavné pokladničné aplikácie
Dotykačka Launcher

31

(spúšťač)

Je to prvá vec, ktorá sa zobrazí po spustení dotykovej pokladnice. Ide o užívateľské rozhranie
(plochu) s ikonami jednotlivých pokladničných aplikácií, ktoré sú uvedené nižšie. Launcher
umožňuje nastaviť, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať na ploche, obmedziť prístup obsluhy k iným
aplikáciám a nastaviť veľkosť písma užívateľského rozhrania.
požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

Dotykačka

29

Vlastná pokladničná aplikácia na prácu s účtami a ďalšie pokladničné operácie. Táto aplikácia je
srdcom dotykovej pokladnice a obsluha tu vykonáva väčšinu operácií. Dotykačku vždy nainštalujte
ako prvú. Ostatné aplikácie sú od ní závislé.
požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

Dotykačka Marketplace

108

(obchod)

Po prvom spustení dotykovej pokladnice je potrebné nainštalovať aktuálnu verziu pokladničných
aplikácií. To sa dá ľahko vykonať tu. Táto aplikácia sa tiež postará o to, aby ste mali v dotykovej
pokladnici vždy najnovšie verzie

479

všetkých nainštalovaných aplikácií.

požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

Sklad

484

Dôležitá aplikácia pre tých, ktorí chcú používať skladové hospodárstvo. Po inštalácii sa Sklad
automaticky pripojí k Dokykačke a zabezpečí vykonávanie všetkých skladových operácií. Pred
inštaláciou aplikácie Sklad musí byť v dotykovej pokladni vždy nainštalovaná

108

aplikácia

Dotykačka.
voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne / viazaná na licenciu
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Voliteľné pokladničné aplikácie
Mobilný čašník

763

(Mobilný terminál)

Aplikácia pre tých, ktorí chcú obsluhovať zákazníkov priamo na mieste. Aplikáciu Mobilní čašník
môžete nainštalovať v podstate do ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré môžete mať pri sebe. Umožňuje
vykonávať väčšinu pokladničných operácií. Pri obsluhe zákazníkov vám tak nič nebude chýbať.
voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení

Rezervácie

749

Rezervácie umožňujú vytvárať a spravovať rezervácie (stolov alebo izieb) priamo v dotykovej
pokladnici alebo prostredníctvom webového rozhrania Vzdialené správy. Vytvorené rezervácie sa
prenášajú do Mapy stolov

246

v Dotykačke. Takto bude personál informovaný, keď sa blíži

rezervácia konkrétneho stola a keď už stôl nie je rezervovaný. Rezervácie sa vytvárajú v
prehľadnom kalendári a vždy sa ponúkajú len stoly, ktoré sú v daný termín voľné. Rezervácie
vytvorené v pokladni sa synchronizujú

717

so Vzdialenou správou.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

Telefonický asistent
Pomocou tejto aplikácie môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť objednávku (otvoriť účet) alebo
rezerváciu pre konkrétneho zákazníka. Aplikáciu si nainštalujete do chytrého zariadenia, na ktorom
prijímate tel. hovory a spárujete ho s Dotykačkou. Hneď ako zákazník zavolá, v pokladni sa zobrazí
dialógové okno na vytvorenie novej objednávky alebo rezervácie. Ak sa telefónne číslo volajúceho
zhoduje so zákazníckym účtom

229

, tento zákazník bude priamo priradený k vytvorenej objednávke

alebo rezervácii.
voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení

Zákaznícky displej

453

K dotykovej pokladni môžete pripojiť ďalší tablet a používať ho ako zákaznícky displej. Na
zákazníckom displeji sa okrem účtovaných položiek a celkovej sumy môže zobrazovať aj obrázok
alebo videoprezentácia. Zákaznícky displej komunikuje s dotykovou pokladňou prostredníctvom
sieťového pripojenia (Ethernet / Wifi). Mediálne súbory sa jednoducho nahrávajú cez webové
rozhranie Vzdialenej správy a vkladajú sa do vlastných playlistov.
voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení
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Ovládače periférnych zariadení
Ovládač platobného terminálu
Platobný terminál na platby kartou môžete prevádzkovať samostatne alebo ho pripojiť k dotykovej
pokladnici. Aby pokladnica mohla komunikovať s platobným terminálom, musí byť tento ovládač
platobného terminálu nainštalovaný v pokladnici a správne nastavený. Tým sa suma, ktorá sa má
zaplatiť, prenesie z pokladnice do platobného terminálu. Po odinštalovaní ovládača platobný
terminál už nebude komunikovať s pokladňou. Sumy, ktoré sa majú zaplatiť, sa môžu na termináli
zadávať ručne.
voliteľná aplikácia / inštalovaná do pokladne / len pre podporované platobné terminály mimo SumUp

Ovládač platobného terminálu SumUp
Špeciálny ovládač na komunikáciu dotykovej pokladnice s platobným Bluetooth terminálom
SumUp. Tento ovládač musí byť nainštalovaný a správne nastavený, ak používate platobný
terminál SumUp. Až potom bude dotyková pokladňa schopná komunikovať s terminálom SumUp.
voliteľná aplikácia / inštalovaná do pokladne / len pre platobné terminály SumUp

Ovládač váhy / certifikovaný ovládač váhy

102

Tento ovládač sa používa na komunikáciu s váhou. Zabezpečuje, aby sa odvážené množstvo
automaticky prenieslo do pokladnice a tá vypočítala príslušnú cenu. Certifikovaný ovládač je
potrebný na konfiguráciu a overené pripojenie váhy pomocou kábla k dotykovej pokladni. Overené
pripojenie sa vyžaduje pre určité odvetvia na základe platných právnych predpisov.
Voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

Vzdialená pomoc

Dotykačka - Kompletná príručka
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Teamviewer QuickSupport

268

Aplikácia na vzdialené pripojenie technika k pokladni. Po spustení tejto aplikácie sa vygeneruje
kód, ktorý predáte technickej podpore. Na základe tohto kódu a s vaším súhlasom sa potom
technik môže pripojiť priamo k pokladni a vyriešiť problém alebo ukázať obsluhe určité funkcie
pokladničného systému. Ide o veľmi rýchlu a účinnú pomoc.
voliteľná aplikácia / nainštalovaná na pokladni

Prehľad aktuálnych verzií všetkých pokladničných aplikácií nájdete na stránke
https://marketplace.dotykacka.cz/marketplace.

1.7 Verzie Dotykačky
Pokladničný systém Dotykačka je k dispozícii v troch verziách: Dotykačka NEOBMEDZENE obsahuje úplný
súbor funkcií, zatiaľ čo Dotykačka JEDNODUCHO a NAPLNO sú odľahčené verzie, ktoré neobsahujú
niektoré funkcie.
Rozdiely medzi jednotlivými verziami nájdete na stránke https://www.dotykacka.sk/funkcie.

Základné porovnanie funkcií jednotlivých licencií Dotykačky
Integrácia a exporty dát v jednotlivých licenciách

24

25

Základné porovnanie funkcií jednotlivých licencií Dotykačky

Produkty a kategórie
Okamžitý predaj

165

275

(kalkulačka predaja)

Platba kartou / Prepitné
Vzdialená správa

384

506

Vzdialená, telefonická a e-mailová podpora

Dotykačka - Kompletná príručka

Dotykačka
JEDNODUCHO

Dotykačka
NAPLNO

Dotykačka
NEOBMEDZENE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Zákaznícky displej

25

100

O

O

O

Zákaznícky portál na správu licencií

O

O

O

Vytváranie, tlač a zdieľanie denných alebo
týždenných jedálnych lístkov

O

O

O

O (100x/rok)

O (1000x/rok)

O

X

O (1x)

O

X

O

O

X

O

O

X

O

O

X

O

O

X

O

O

(predaj príloh navyše)

X

O

O

Chody
(požiadavky na prípravu do
kuchyne)

X

X

O

X

X

O

X

X

O

X

X

O

715

Rezervácie

749

Mobilný čašník

(1

763

(2

Úplné zostavy a prehľady
Sklady

600

484

Hromadný import a export položiek

549

Happy Hours a úpravy cien v priebehu
času
651

Presúvanie účtov medzi pokladňami
Kombinácie

300

224

461

Dochádzkový systém

272

Technická podpora VIP (3
Bezplatná výmena pokladníc

(4

O - obsahuje
X - neobsahuje
1) Limit

platí od prvej vytvorenej rezervácie.

2)

Dotykačka NAPLNO obsahuje iba 1 Mobilného čašníka bez možnosti rozšírenia, Dotykačka NEOBMEDZENE nemá žiadne
obmedzenie počtu Mobilných čašníkov.
3)

Prioritné odbavenie a spätná odpoveď do niekoľkých hodín / telefonická konzultácia so špecialistom.

4)

Ak reklamujete pokladnicu v záručnej dobe, pošleme vám novú bezplatne prostredníctvom kuriéra, ktorý si odvezie aj vašu
reklamovanú pokladnicu.
5)

Balenie hliníkových samolepiacich štítkov s QR kódmi je možné zakúpiť prostredníctvom našej webovej stránky.

Integrácia a exporty dát v jednotlivých licenciách
Dotykačka
JEDNODUCHO

Dotykačka - Kompletná príručka

Dotykačka
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Kamerový systém Netrex

X

O

O

X

O

O

API Dotykačka 43 na integráciu so
systémami tretích strán

X

O

O

Prepojenie s elektronickým obchodom
(2
Shoptet

X

O

O

Wordpress doplnok Dotykačka pre
WooCommerce (2

X

O

O

X

X

O

Aplikácia pre rýchle platenie Qerko

745

730

Objednávkové služby

738

(Bolt, Volt...)

O - obsahuje
X - neobsahuje
1)

Ak máte záujem o túto integráciu, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo našu zákaznícku linku +421 233 418 372.

2)

Tieto doplnky sú platené. Objednávanie a získavanie doplnku je opísané v jeho kapitole.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a NEOBMEDZENE, sú v tejto príručke vždy na
začiatku príslušnej kapitoly označené nasledujúcim prvkom:
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

1.8 Zapínanie a vypínanie pokladnice
Zapnutie
15" dotyková pokladnica
Po zapnutí stlačte tlačidlo

na zadnej strane tabletu.

10" dotyková pokladnica
Ak chcete tablet zapnúť, stlačte tlačidlo

Dotykačka - Kompletná príručka

na pravej strane tabletu (ak je na šírku).
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Vypínanie / uspávanie
Ak chcete tablet vypnúť, dlho stlačte

a ťuknite na možnosť Vypnúť v ponuke na displeji tabletu. V tej istej

ponuke nájdete aj možnosť Reštartovať, tj. vypnutie a opätovné spustenie. Ak krátko stlačíte tlačidlo
vypnutia, pokladnica sa iba uspí. Ďalším krátkym stlačením tlačidla pokladnicu prebudíte.

· Dotykovú pokladnicu vždy vypnite, ako je opísané vyššie. Nikdy

neodpájajte napájanie, keď je pokladnica v prevádzke, mohlo by dôjsť k
poškodeniu systému.
· Dotykovú pokladnicu sa odporúča reštartovať aspoň raz týždenne.

Pomôže aj štandardné vypnutie pokladnice mimo prevádzkových hodín.
Dlhodobá prevádzka bez reštartu môže viesť k spomaleniu pokladnice.

1.9 Ovládanie pokladnice a gestá
Dotyková pokladnica Dotykačka je založená na populárnom operačnom systéme Android. Vďaka tomu je
ovládanie pokladnice totožné s ovládaním bežných smartfónov alebo tabletov so systémom Android 4 a
vyšším. Základom sú jednoduché pohybové gestá, na ktoré reaguje pokladničný displej:
· Krátke ťuknutie prstom na displej - výber položky, stlačenie tlačidla
· Dlhé ťuknutie (ťuknutie a podržanie prsta na displeji) - vyvolanie kontextovej ponuky alebo presun

položiek (presun produktov a kategórií, úprava zákazníckeho účtu)
· Potiahnite prstom po displeji - posúvanie, presúvanie položiek

Na základnú navigáciu slúži pás ikon, ktorý sa priebežne zobrazuje v spodnej časti displeja:

Dotyková pokladnica s Android 5 a vyšším

Dotykačka - Kompletná príručka
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Dotyková pokladnica s Android 4

· Ťuknutím na ikony

a

· Ťuknutím na ikonu

sa vždy vrátite o krok späť alebo skryjete dotykovú klávesnicu.

· Ikona

upravíte hlasitosť zvuku.

vás vráti na hlavnú obrazovku.

· Ťuknutím na ikonu

zobrazíte spustené aplikácie. Ťuknutím môžete prepínať medzi spustenými

aplikáciami.

Ak použijete gesto nahor alebo gesto do strany na vytiahnutie aplikácie zo zoznamu spustených aplikácií,
aplikácia sa zatvorí:

Zvuky pokladnice (v aplikácii Dotykačka) sú viazané na systémové nastavenia
zvuku, konkrétne na možnosť Zvuky klepnutia. Ak túto možnosť zakážete v
nastaveniach systému Android, pri obsluhe pokladnice sa nebudú vydávať
žiadne zvuky.

Dotykačka - Kompletná príručka
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1.10 Prvé kroky s Dotykačkou
Nižšie nájdete prehľad základných krokov, ktoré je potrebné vykonať pred účtovaním
prvej položky v pokladni. Pre každý krok nájdete aj odkazy na súvisiace kapitoly.
Nie je však nutné dodržiavať všetky nižšie uvedené kroky, všetko závisí od toho, ako
pokladňu používate. Pre čo najjednoduchšiu prevádzku pokladnice stačí po inštalácii
aplikácií
tržieb

47

108

283

vytvoriť produkty

, ktoré sa majú predávať, nastaviť tlač

390

a evidenciu

. Predajne potom môžu aktivovať klávesnicu PLU pre Okamžitý predaj

165

a nastaviť vratné obaly

309

V základnej konfigurácii možno stránku Dotykačku spustiť takmer okamžite, pozri rámček nižšie.

Na rýchle spustenie pokladnice vám stačia 4 jednoduché kroky (10 minút):
1. Pripojte pokladňu k internetu
procesom aktivácie

112

88

, nainštalujte aplikácie

108

a prejdite

.

2. Zapnite kalkulačku Okamžitého predaja.
3. Aktivujte evidenciu tržieb
390

4. Nastavte tlač

47

.

.

Odporúčané kroky pre úplnú prevádzku
1. Oboznámte sa s prevádzkovými podmienkami, zostavte pokladňu a pripojte k nej periférne zariadenia:
Prevádzkové podmienky

14

51

Príprava pokladnice

2. Pripojte pokladňu k internetu a nainštalujte aplikácie:
Pripojenie k internetu

88

a inštalácia aplikácií

108

3. Spustite aplikáciu Dotykačka a prejdite cez sprievodcu aktiváciou:
Aktivácia

112

4. Zoznámte sa s užívateľským rozhraním Dotykačky a s aplikáciou Sklad:
Hlavná obrazovka

145

, Sprievodca hlavnou obrazovkou

Dotykačka - Kompletná príručka
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, Dlaždicové menu

214

, Platobný dialóg

189
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Mobilné zobrazenie
Aplikácia Sklad

484

5. Pre obchod aktivujte klávesnicu PLU na okamžitý predaj:
Okamžitý predaj

165

6. Nastavenie správania pokladničnej zásuvky, tlač objednávok (ak budete v kuchyni používať druhú
tlačiareň):
Tlač

390

458

a pokladničná zásuvka

7. Vytvorte kategórie a produkty (položky), ktoré budete predávať. Položky môžete do pokladnice
importovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy z preddefinovaného súboru .csv:
Hromadný import položiek
Obrazovka správy položiek

549

276

Vytvorenie, presunutie a odstránenie kategórie
Hromadné naskladnenie

278

a Vytvorenie, presunutie a odstránenie produktu

283

688

8. Ak predávate výrobky z jednotlivých surovín (ingrediencií), nastavte si receptúry:
Receptúry (oťažovanie)

303

9. Vykonajte inventúru:
Inventúra

496

10.Vytvorte užívateľské účty pre obsluhu a priraďte im užívateľské práva:
413

Správa užívateľov

a užívateľské práva

429

11.Prečítajte si, ako vlastne funguje Dotykačka a ako sa jednotlivé pokladničné operácie premietajú do
prehľadu predaja a skladových zásob:
Ako počíta Dotykačka

134

?

12.Nastavte evidenciu tržieb:
Evidencia tržieb

47

13.Otvorte pokladnicu a začnite účtovať:
Otvorenie / zatvorenie pokladnice
Parkovanie účtu

219

a História

249

235

14.Zoznámte sa so Vzdialenou správou a zistite, aké možnosti ponúka:
Vzdialená správa

506

, Sklad

679

y

15.Pozrite si uzávierku a prehľady predaja a nastavte automatické zasielanie uzávierky e-mailom:
Uzávierka

254

a Prehľady predaja

Dotykačka - Kompletná príručka
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Dbajte na to, aby všetky aplikácie v pokladnici boli pravidelne aktualizované.
Nové verzie sa vydávajú približne každých 30 dní. Táto kapitola

479

popisuje,

ako jednoducho aktualizovať aplikácie v pokladnici.

1.11 Launcher Dotykačka
Predvoleným prostredím po spustení dotykovej pokladnice je tzv. launcher. Je to vlastne užívateľské
prostredie s pracovnou plochou a aplikáciami. Launcher neslúži len ako východiskový bod pre prístup k
pokladničným aplikáciám, ale ponúka aj ďalšie funkcie:
· Výber aplikácií zobrazených na pracovnej ploche
· Rýchly prístup ku všetkým nainštalovaným aplikáciám v pokladni
· Zmena veľkosti displeja (zmena veľkosti textu)
· Možnosť chrániť prístup

34

ku všetkým aplikáciám a nastaveniam launcheru pomocou PIN kódu.

Obrazovka launcheru

Dotykačka - Kompletná príručka
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Hlavná obrazovka s aplikáciami
Rýchly prístup k aplikácii Dotykačka Marketplace

479

, ktorý sa používa na inštaláciu a aktualizáciu

pokladničných aplikácií
Zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v pokladni
VsVstup do nastavenia launcheru

32

Nastavenie
Ťuknutím na ikonu Nastavenie

v pravom dolnom rohu hlavnej obrazovky získate prístup k vlastným

nastaveniam launcheru.

Všeobecné
Zoznam zobrazovaných aplikácií
Ťuknutím na položku zobrazíte zoznam nainštalovaných aplikácií v dotykovej pokladnici. Ak aplikácie
označíte, zobrazia sa priamo na pracovnej ploche (pozri ikonu

Dotykačka - Kompletná príručka

na obrázku vyššie
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). Neoznačené
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aplikácie sa na ploche nezobrazia. Vždy ich však nájdete v zozname všetkých nainštalovaných aplikácií

.

Toto nastavenie teda umožňuje určiť, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať priamo na ploche tabletu.

Vzhľad
Veľkosť zobrazenia
Tu vyberiete preferovanú veľkosť písma - textu. Väčší text znamená väčšie písmo na obrazovke, teda lepšiu
čitateľnosť. Menší text umožňuje zobraziť viac informácií na pokladničnej obrazovke.

Počet stĺpcov v zozname aplikácií
Toto nastavenie ovplyvňuje počet stĺpcov aplikácií zobrazených na ploche

a v zozname všetkých aplikácií

.

Zabezpečenie
Požadovať PIN pri prístupe k nastaveniu
Ak je aktivované, na prístup k nastaveniam launcheru

je potrebné zadať nastavený PIN kód.

Požadovať PIN pri prístupe ku všetkým aplikáciám
Ak je aktivované, musíte zadať PIN kód, ktorý ste nastavili na prístup k zoznamu všetkých aplikácií

.

Nastaviť PIN
Tu nastavíte vlastný PIN kód, aby ste zabránili obsluhe pokladnice v prístupe k zoznamu všetkých aplikácií a
tiež k nastaveniam launcheru. Obsluha bude môcť spustiť iba aplikácie na pracovnej ploche. Táto možnosť
zabezpečenia je podrobne popísaná v nasledujúcej kapitole

34

.

Dôrazne neodporúčame inštalovať do pokladnice iné aplikácie tretích strán. V
opačnom prípade môže byť pokladňa vyťažená a celkovo sa spomaliť. Taktiež
sa odporúča aspoň raz týždenne dotykovú pokladnicu reštartovať

26

, aby sa

operačný systém udržiaval v dobrom stave.

Dotykačka - Kompletná príručka
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1.11.1 Zabezpečenie pokladnice
Okrem definovania užívateľských práv

429

k jednotlivým aplikáciám (Dotykačka a Sklad) môžete zabezpečiť aj

prostredie pokladnice (tabletu). Tieto možnosti ponúka tzv. launcher Dotykačka

31

, ktorý je predvoleným

prostredím po spustení pokladnice.
V jeho nastaveniach určíte, ktoré aplikácie môžu užívatelia spúšťať. Tieto aplikácie sa zobrazia na pracovnej
ploche po spustení pokladnice. Prístup k ďalším aplikáciám je potom možné chrániť zadaním PIN kódu.
Nastavenie launcheru môžete tiež chrániť pomocou PIN kódu, aby ho obsluha nemohla meniť. Ochrana
pinom však platí pre všetkých užívateľov (zamestnancov), ktorí pracujú s pokladňou.

Ako nastaviť, ku ktorým aplikáciám majú užívatelia prístup?
Na predvolenej obrazovke tabletu s ikonami jednotlivých aplikácií ťuknite na ikonu ozubeného
kolieska v pravom dolnom rohu.

Otvorí sa stránka nastavenia. Najprv ťuknite na položku NASTAVIŤ PIN v časti

a nastavte si

vlastný PIN kód. Potom aktivujte možnosti v tejto časti a rozhodnite, či sa má vyžadovať PIN na

Dotykačka - Kompletná príručka
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prístup ku všetkým aplikáciám alebo či sa má chrániť len toto nastavenie. Ak chcete vybrať povolené
aplikácie, ťuknite na položku Zoznam zobrazených aplikácií

.

V zozname zaškrtnite aplikácie, ktoré chcete povoliť. Vybrané aplikácie budú prístupné užívateľom a
zobrazia sa priamo na pracovnej ploche. Ak ste v nastaveniach vyššie aktivovali možnosť Požadovať
PIN pri prístupe ku všetkým aplikáciám, na spustenie ostatných neoznačených aplikácií budete
musieť zadať PIN. Nastavenia nemusíte nijako ukladať.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

1 Začíname

Ak teraz ťuknete na ikonu zobrazenia všetkých aplikácií

36

, budete musieť zadať PIN kód. Priamo bude

možné spustiť iba aplikácie zobrazené na ploche. Teda aplikácie, ktoré ste označili v predchádzajúcom kroku.
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Prístup k aplikáciám potrebným na prevádzku dotykovej pokladnice nie je
možné zabezpečiť pomocou kódu PIN. Tieto aplikácie sú už v zozname
implicitne označené.

1.12 Nastavenie dátumu a času
Nielen kvôli správnej evidencii tržieb je potrebné mať v dotykovej pokladni nastavený správny čas a dátum.
Ak nie je nastavený správny čas a dátum, môžu sa vyskytnúť aj problémy so synchronizáciou údajov so
Vzdialenou správou.

Ako nastaviť správny dátum a čas?
Na hlavnej obrazovke gestom

Dotykačka - Kompletná príručka
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stiahnite hornú lištu so systémovými hodinami.
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V zobrazenej ponuke ťuknite na ikonu ozubeného kolieska a v zobrazených možnostiach vyberte
položku Dátum a čas.

Najprv deaktivujte možnosť Automatický dátum a čas. Potom nastavte aktuálny dátum, čas a
časové pásmo. Časové pásmo nastavte na Stredoeurópsky štandardný (letný) čas GMT+02:00
ťuknutím na Amsterdam GMT+02:00 v zozname miest. Po nastavení dátumu, času a časového
pásma znova zapnite možnosti Automatický dátum a čas.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Teraz by mala dotyková pokladnica správne synchronizovať čas a dátum zo siete.

Ak napriek vyššie uvedeným nastaveniam čas stále nesúhlasí, je možné
ponechať manuálne nastavenia. Avšak, je nutné myslieť na zmenu letného /
zimného času.

1.13 Zmena jazyka pokladnice
Dotykačka a Vzdialená správa

506

podporujú tieto jazyky:

Český / Slovenský / Poľský / Anglický / Nemecký / Vietnamský / Čínsky
Jazyk aplikácií Dotykačka zodpovedá jazyku nastavenému v systéme Android. Ak chcete zmeniť jazyk, musíte
ho zmeniť v systémových nastaveniach. Ak zmeníte systémový jazyk na podporovaný jazyk, stránka
Dotykačka bude v tomto jazyku. Ak vyberiete iný ako podporovaný jazyk, stránka Dotykačka bude v
angličtine.

Ak chcete zmeniť jazyk webového rozhrania Vzdialenej správy, použite
nasledujúci postup

548

.

Ako zmeniť jazyk aplikácie?
Na hlavnej obrazovke gestom

Dotykačka - Kompletná príručka
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V zobrazenej ponuke ťuknite na ikonu ozubeného kolieska a z možností, ktoré sa zobrazia, vyberte
Jazyky a vstup.

Teraz ťuknite na položku Jazyky a vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu alebo ho pridajte
Preferovaný jazyk potiahnite na prvé miesto v zozname pomocou ikony

.

. Ak teraz spustíte

Dotykačku, bude buď v podporovanom jazyku, alebo v angličtine - teda ak vyberiete jazyk, ktorý
pokladničná aplikácia nepodporuje.

Dotykačka - Kompletná príručka
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1.14 Obnovenie továrenského nastavenia
V niektorých prípadoch môže byť vhodné vrátiť predvolené nastavenia dotykovej pokladnice. Ak to urobíte,
pokladnica sa obnoví na predvolené výrobné nastavenia a všetky nainštalované aplikácie a ostatné údaje v
pokladnici sa odstránia. Pokladňa bude v rovnakom stave ako pri prvom zapnutí.
Ak bola pokladnica pri aktivácii

112

stabilne pripojená k internetu a spárovaná s webovým úložiskom -

cloudom, dáta z pokladnice zostanú až do obnovenia výrobných nastavení vo Vzdialenej správe

506

.

Po obnovení továrenského nastavenia nebude pokladnica obsahovať žiadne
údaje a bude v rovnakom stave, ako keď ste ju spustili prvýkrát. Budete
musieť začať od začiatku, tj. pripojiť pokladnicu k internetu, k Vzdialenej
správe, nainštalovať a nastaviť pokladničné aplikácie

20

a vykonať ďalšie

kroky.

Ako obnoviť továrenské nastavenia?
Stiahnite hornú lištu hodín a ťuknite na ikonu ozubeného kolieska. Tým sa dostanete do nastavenia
systému Android.
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V nastaveniach systému Android ťuknite na položku Zálohovanie a obnova alebo Resetovať
možnosti a potom na položku Obnovenie výrobných nastavení alebo Vymazať dáta
(továrenský reset) v závislosti od typu dotykovej pokladnice.

Nakoniec ťuknite na tlačidlo RESETOVAŤ TABLET. Ak je pokladnica pri spustení chránená PIN
kódom, je potrebné tento PIN zadať.
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Pokladňa sa teraz reštartuje a prebehne proces vymazania všetkých údajov a vrátenia systému do
predvolených nastavení. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Po reštartovaní pokladnice sa z nej
odstránia všetky údaje a predchádzajúce nastavenia.

1.15 API Dotykačka
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

API v2
Súčasťou Dotykačky je aj rozhranie API, ktoré môžete použiť na synchronizáciu dát medzi dotykovou
pokladňou (Vzdialená správa) a vašimi internými systémami. V tejto kapitole

44

je opísané, čo musíte urobiť,

aby ste mohli API v2 používať.
Kompletné informácie o aktuálnej verzii API nájdete na stránke https://docs.api.dotykacka.cz (v anglickom jazyku).
Na testovacie účely môžete použiť demo verziu Vzdialenej správy. Stav rozhrania API možno sledovať na
adrese https://status.dotykacka.cz.
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Počet dopytov cez API je obmedzený na 150 v priebehu 30 minút. Preto
odporúčame používať tzv. webhooky

544

.

1.15.1 Ako začať s API?
Ak máte záujem používať rozhranie API Dotykačka v2, musíte postupovať podľa nižšie uvedených krokov a
najprv požiadať prostredníctvom formulára o vygenerovanie autorizačných údajov (Client ID a Client
Secret). Tieto sú potrebné na komunikáciu s rozhraním API.

API je k dispozícii zákazníkom s licenciou NAPLNO a NEOBMEDZENE
dostanete špeciálny testovací licenčný kľúč. Tento kľúč aktivuje

112

24

. Na testovacie účely od nás

pokladničnú aplikáciu Dotykačka a

vytvorí testovací cloud. Takže netestujete na živých dátach.

1. krok: Žiadosť o prístup k API v2
Ak chcete komunikovať s rozhraním API v2, je nutné vyplniť tento registračný formulár klientskej aplikácie. Na
základe detailne vyplneného formulára vás budeme kontaktovať, aby sme zistili ďalšie informácie o vašej
žiadosti a vystavili vám Client ID a Client Secret, ktoré sú potrebné na používanie rozhrania API.
Poskytneme vám aj testovací licenčný kľúč. Tento licenčný kľúč použijete na vytvorenie testovacieho cloudu
a na otestovanie integrácie.

2. krok: Inštalácia a aktivácia pokladní aplikácie Dotykačka
Prostredníctvom Dotykačka Marketplace

108

si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Dotykačka do svojho

zariadenia. Pri prvom spustení je potrebné prejsť procesom aktivácie

112

. Pri aktivácii použite pridelený

licenčný kľúč. Po úspešnej aktivácii sa vytvorí testovacie cloudové úložisko (Vzdialená správa

506

) a budete

môcť začať používať pokladní aplikáciu vrátane cloudu.

3. krok: Informácie o možnostiach API v2
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Teraz si pozrite API dokumentáciu, najmä časť Všeobecné (v anglickom jazyku), aby ste pochopili základné pojmy,
dostupné spoločné funkcie a popisy schém. Jednotlivé funkcie API sú zoskupené podľa entít, ktoré spravujú.

Pre jednoduchšiu implementáciu existuje kolekcia pre Postman (v anglickom jazyku),
ktorú postupne pridávame. Ak hľadáte knižnicu, ktorá vám uľahčí integráciu
API v2, pozrite si časť Knižnice tretích strán (v anglickom jazyku).

4. krok: Autorizácia
Pridelené Client ID a Client Secret používate na pripojenie klientskej aplikácie k testovaciemu a neskôr
k zákazníckemu cloudu. Ide o citlivé osobné údaje, ktoré by ste nemali nikomu poskytovať. Tieto údaje sú
potrebné na získanie autorizačného (refresh) tokenu na pripojenie aplikácie. Pre každé volanie API potom
budete potrebovať aj prístupový (access) token. Zvyšok postupu nájdete v kompletnej dokumentácii API v2 (v
anglickom jazyku),

kde je všetko popísané.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

2 Elektronická evidencia tržieb
Získavanie údajov pre evidenciu tržieb / Nastavenie elektronickej evidencie tržieb /
Pripojenie modulu BOWA

2 Elektronická evidencia tržieb

47

2 Elektronická evidencia tržieb

Generovanie údajov pre evidenciu tržieb
Prihláste sa na stránku www.financnasprava.sk do Osobnej internetovej zóny (OIZ) a vyžiadajte si
pokladničný kód pre eKasu. V časti Katalóg formulárov vyberte Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice ekasa klient a uveďte, že žiadate o kód ORP (online registračnej pokladnice).
Ak máte viacero predajných miest, musíte túto žiadosť vyplniť pre každé miesto. Žiadosť je teda vždy určená
pre jedno predajné miesto, nie pre každú jednotlivú pokladnicu. Ak budete na jednom predajnom mieste
používať viac ako jednu pokladnicu, stačí uviesť počet prevádzkovaných pokladníc v jednej žiadosti do časti
PEKK.
Po overení informácií vám Finančná správa do 30 dní pridelí kód pokladnice eKasa klient. Tento kód nájdete
v OIZ pre každú z registrovaných pokladníc.
Po získaní pokladničného kódu kliknutím na Detail vygenerujte tzv. identifikačný balíček pre každú z
pokladní. Ide o súbor .xml, ktorý obsahuje vaše identifikačné údaje vrátane kódu pokladnice eKasa klient.
Tento kód sa vytlačí na každom bločku, ktorý vystavíte.
Teraz je ešte potrebné vygenerovať tzv. autentifikačný balíček s podpisovým certifikátom. Certifikát
identifikuje eKasu pri komunikácii s daňovým úradom. Pri generovaní certifikátu si zapamätajte alebo zapíšte
meno a heslo, ktoré ste zadali. Budete ich totiž potrebovať pri importe certifikátu do pokladnice. Ak tieto údaje
zabudnete, budete musieť vygenerovať nový autentifikačný balíček.

Inštalácia aplikácie eKasa do pokladnice
Otvorte Dotykačka Marketplace v pokladnici a nainštalujte aplikáciu eKasa.
Ak používate BOWA modul, pripojte ho k pokladnici a k tlačiarni. V prípade 15" pokladnice je možné použiť
akýkoľvek iný USB port ako ten, ktorý je označený červenou farbou. Potom otvorte aplikáciu eKasa a povoľte
jej práva na zápis na disk.
V opačnom prípade nezabudnite vložiť kartu SD s chráneným dátovým úložiskom do slotu v dotykovej
pokladnici.

Vkladanie balíčkov do pokladnice
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Nahrajte identifikačný a autorizačný balíček na USB médium a pripojte ho k pokladnici. V prípade 15"
pokladnice je možné použiť akýkoľvek iný USB port ako ten, ktorý je označený červenou farbou. Prípadne
súbory skopírujte do internej pamäte pokladnice. V aplikácii Dotykačka prejdite na Nastavenie aplikácie,
vyberte Nastavenie eKasy a ťuknite na položku NASTAVIŤ. Teraz vyberte príslušný typ eKasy (Dotypay
eKasa alebo BOWA).

Ak ste predtým používali inú pokladničnú aplikáciu s podporou eKasa (napr.
Markeeta), vaše identifikačné údaje a certifikát by sa mali automaticky
preniesť do nastavenia eKasy. V tomto prípade však vždy odporúčame
nastavenie skontrolovať.

Dotypay eKasa
V prípade Dotypay eKasy, stačí vybrať pomocou príslušného tlačidla .xml súbor identifikačného balíčka
(Identifikačné dáta) a certifikát autentifikačného balíčka (Autentifikačné dáta) na vloženom USB médiu
alebo z internej pamäte pokladnice. Na vloženie certifikátu je potrebné zadať heslo uvedené pri jeho
generovaní na webovej stránke Finančnej správy.
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Po výbere súborov nechajte aktívnu možnosť Aktualizovať nastavenie pokladnice a uložte nastavenia
pomocou tlačidla DOKONČIŤ NASTAVENIE EKASY v spodnej časti.

BOWA
Začiarknite možnosť BOWA modul je pripojený a eKasa client má potrebné oprávnenia a ťuknite na
tlačidlo NASTAVIŤ SPOJENIE. Teraz pomocou príslušného tlačidla vyberte .xml súbor identifikačného
balíčka (Identifikačné dáta) a certifikát autentifikačného balíčka (Autentifikačné dáta) na vloženom USB
médiu alebo z internej pamäte pokladnice. Na vloženie certifikátu je potrebné zadať heslo uvedené pri jeho
generovaní na webovej stránke Finančnej správy.
Po vložení súborov nezabudnite ešte vybrať správny typ tlačiarne, ktorú používate, a potom sa pomocou
tlačidla späť vráťte na predchádzajúcu obrazovku. Teraz by ste tu mali vidieť informácie o predajcovi a
evidencia tržieb by mala byť aktívna.

· Stav fiškalizácie jednotlivých dokladov (uzavretých účtov) môžete

skontrolovať prostredníctvom Vzdialenej správy
doklady

595

506

v zostave Vystavené

.

· V prípade, že v nastavení vášho fiškálneho modulu povolíte vystavovanie

nefiškálnych dokladov, budete mať možnosť takýto doklad vystaviť v
platobnom dialógu

Dotykačka - Kompletná príručka
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3 Príprava pokladnice
V tejto časti vás oboznámime s dôležitými krokmi, ktoré musíte urobiť pred samotným
použitím dotykovej pokladnice

18

.

Nastavenie a zapojenie 10" / 15" pokladnice

Pripojenie k internetu
Pripojenie periférií
Inštalácia aplikácií
Aktivácia

52

88

92

108

112
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Dôležité upozornenia:
· Vždy nechajte pokladnicu 2 - 3 hodiny aklimatizovať, aby ste zabránili

zrážaniu vlhkosti vo vnútri prístroja.
· Dotykačku MOBILNÚ (10" pokladnicu) nechajte pred použitím

nepretržite nabíjať aspoň 4 hodiny. Tým sa batéria naformátuje.
· Pod fóliou s úvodným textom môže byť na displeji pokladnice nalepená

ďalšia fólia ako ochrana displeja. Túto fóliu možno z displeja tiež bez
obáv odstrániť.
· Dotykovú pokladnicu je vhodné pripojiť k samostatnej zásuvke 220 V.
· Tlačiarne, ktoré nebudú pripojené cez USB priamo k pokladnici, sa

odporúča pripojiť k aktívnemu prvku (smerovaču) pomocou ETHERNET
kábla (LAN).
· Wifi pripojenie

93

používajte len vtedy, ak máte v miestach, kde sú
nainštalované pokladnice a tlačiarne, stabilnú bezdrôtovú sieť so silným
pokrytím. Nepoužívajte sieť Wifi zdieľanú s inými užívateľmi, napr. s
hosťami reštaurácie atď.

· Aby pokladňa fungovala nepretržite, je potrebné pravidelne overovať

licenciu prostredníctvom internetového pripojenia. Ak sa licencia nedá
overiť do 14 dní, pokladňu nemožno používať. Po 10 dňoch bez
overenia licencie sa zobrazí upozornenie, ale pokladňa bude fungovať
ešte 4 dni. Pokladňa sa preto musí pripojiť k internetu aspoň raz za 10
dní.

3.1 Nastavenie a zapojenie 10" / 15" pokladnice
Táto kapitola obsahuje informácie o pripojení 10" a 15" pokladnice. V odkazoch nižšie nájdete aj úplný popis
zariadenia vrátane konektorov na pripojenie periférnych zariadení
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Nastavenie a zapojenie 10" pokladnice
Vloženie a aktivácia dátovej SIM karty

Nastavenie a pripojenie 15" pokladnice

Uspanie, vypnutie, opätovné spustenie 10" / 15" pokladnice

57

58

53

26

3.1.1 Nastavenie a pripojenie 15" pokladnice
Zadná časť

53

Panel s konektormi

54

Zapojenie pokladnice

55

Zadná časť
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Tlačidlo zapnutia / vypnutia
Panel kryjúci konektory

54

26

54

USB porty

Panel s konektormi
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Napájanie
Pripojenie pokladničnej zásuvky (v súčasnosti nie je podporované - pokladničná zásuvka sa pripája k
tlačiarni)
Zvukový vstup
Zvukový výstup
Slot pre SIM kartu (v súčasnosti nie je podporovaný - pokladnica podporuje Wifi alebo Ethernet WLAN)
Slot pre micro SD kartu
USB porty (vpravo dole USB OTG)
Ethernet WLAN

Zapojenie pokladnice
1. Vybaľte pokladnicu a položte ju na stôl na zadnú stranu stojana. Odklopte ho, aby ste odhalili zakrytý
panel konektorov na spodnej strane. Teraz odstráňte kryt.
2. Vložte USB kábel z tlačiarne alebo čítačky čiarových kódov do ľubovoľného portu USB
použiť ľubovoľný USB port okrem portu označeného červenou farbou.

. Môžete

3. Zapojte kábel z pokladničnej zásuvky do konektora RJ na zadnej strane tlačiarne. Pri niektorých typoch
zásuviek nie je kábel pevnou súčasťou zásuvky a musí byť pripojený k tlačiarni aj k zásuvke. Konektor
na pripojenie sa zvyčajne nachádza na spodnej alebo zadnej strane zásuvky.
4. Teraz pripojte napájací adaptér k tlačiarni a zapojte ho do zásuvky, potom zapnite tlačiareň.
5. Ak máte sieťový kábel (Ethernet) na pripojenie k internetu, zapojte ho do sieťového konektora WLAN
.
6. Konektor napájacieho adaptéra zasuňte do zdierky
zásuvky.

, potom pripojte napájací kábel do elektrickej

7. Kryt zacvaknite na panel konektorov, aby ste pod ním mohli viesť káble. Postavte pokladnicu.
8. Zapnite pokladnicu tlačidlom na zadnej strane. Vaša pokladnica s dotykovou obrazovkou je teraz
pripravená na prevádzku.
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V prípade, že sa pokladnica nedá zapnúť štandardným postupom, pripojte napájanie a počkajte
aspoň 10 minút. Potom pokladnicu opäť zapnite.

Displej dotykovej pokladnice je chránený priehľadnou fóliou, ktorá zabraňuje poškodeniu počas
prepravy. Pred použitím nezabudnite túto fóliu odstrániť.

3.1.1.1 Montáž držiaka zákazníckeho displeja
K 15" dotykovej pokladni možno pomocou špeciálneho držiaka pripojiť 10" tablet, ktorý slúži ako zákaznícky
displej

719

. S pokladňou komunikuje prostredníctvom bezdrôtovej siete.

1. Vložte 10" tablet

do držiaka.

2. Zo zadnej strany držiaka pripevnite aretačnú časť

, aby ste zabezpečili hornú časť tabletu.

3. Umiestnite držiak so správne nasadenou aretačnou časťou na stojan 15" dotykovej pokladnice a
zaistite ho maticou.

DRŽIAK ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA 10"
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3.1.2 Nastavenie a zapojenie 10" pokladnice
Zadná časť

57

Vloženie a aktivácia dátovej SIM karty
Zapojenie pokladnice

58

59

Zadná časť
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Tlačidlo zapnutia / vypnutia

58

26

Tlačidlá na nastavenie hlasitosti
Napájanie
Fotoaparát
Zvukový výstup
Zásuvka na SIM kartu

58

Slot pre micro SD kartu
USB port s podporou napájania
Reproduktory

Vloženie a aktivácia dátovej SIM karty
1. Vypnite dotykovú pokladnicu. Odstráňte gumovú krytku z hornej časti a vložte dátovú SIM kartu do ľavého
slotu na hornej strane pokladnice (pri pohľade na zadnú stranu). SIM kartu vložte skosenou stranou
dovnútra, kým sa neozve cvaknutie.

2. Zakryte konektory krytom a zapnite pokladnicu. Ak je SIM karta zabezpečená, zobrazí sa dialógové okno
na zadanie PIN kódu.
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S dátovou SIM kartou manipulujte vždy, keď je pokladnica vypnutá. Ak
potrebujete vysunúť SIM kartu, vypnite pokladnicu a jemne zatlačte kartu
dovnútra, kým nebudete počuť cvaknutie, čím ju uvoľníte. Ak sa SIM karta po
správnom vložení nerozpozná, zapnite a vypnite režim Lietadlo.

Zapojenie pokladnice
1. Pripojte pokladnicu prostredníctvom sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky a nechajte ju
nepretržite nabíjať. Stav nabíjania môžete priebežne kontrolovať krátkym stlačením tlačidla napájania.
pokladnicu môžete nabíjať aj cez USB port.
2. Keď je pokladnica úplne nabitá, pripojte kábel tlačiarne k USB portu pokladnice a zapnite pokladnicu a
tlačiareň.
3. Ak máte mobilnú Bluetooth tlačiareň, vložte batériu do spodnej časti a zacvaknite ju. Pripojte napájací
adaptér k Bluetooth tlačiarni a potom ho vložte do elektrickej zásuvky. Nechajte tlačiareň nabíjať. Keď
je tlačiareň úplne nabitá, kontrolka zhasne. Teraz ju môžete začať používať.

Mobilná Bluetooth tlačiareň sa musí najprv spárovať s pokladňou. Postup
párovania je opísaný v tejto kapitole.

Vždy, keď je pokladnica úplne vybitá, nechajte ju kontinuálne nabíjať aspoň 4
hodiny, aby sa zabezpečil optimálny stav zabudovanej

3.2 Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ)
Terminál Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) je 5,5" palcové dotykovej zariadenie s integrovanou tlačiarňou a
platobným terminálom. Môže sa používať ako pokladňa (s nainštalovanou pokladničnou aplikáciou
Dotykačka), ako Mobilný čašník

763

alebo ako mobilný platobný terminál.

´
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· Kompletný sprievodca platobnými funkciami je k dispozícii na adrese

https://manual.dotypay.com.
· Ukážku platobnej aplikácie nájdete na https://dotypay.com/terminal-app-

demo.
· Na tomto platobnom termináli môžete nastaviť tlač loga. Ak chcete využiť

túto možnosť, kontaktujte nás prosím.

Technické špecifikácie
Zapojenie a príprava

61

62

Počiatočné spustenie a nastavenie

70

Samostatná prevádzka ako platobný terminál alebo mobilný čašník
81

Riešenie problémov
Dokovacia stanica

79

82

Mobilné zobrazenie Dotykačky

158

Na postup, ako nastaviť Dotykačku a začať čo najskôr účtovať, sa pozrite do
kapitoly Prvé kroky s Dotykačkou
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Technické špecifikácie
Model:

DOTPT05

Operačný systém:

Android 5.1. so zabezpečeným platobným systémom

Procesor:

Cortex - A7 Quad-Core 1,1 GHz

Pamäť:

1 GB RAM, 8 GB FLASH + micro SD do 32 GB

Dotykové ovládanie

Kapacitná pracovná plocha, podpora elektronických podpisov

Klávesnica:

Virtuálny náhodne generovaný číselník pre PIN

Zobrazenie:

5,5" IPS 1280x720 px

Tlačiareň:

termálna tlač, šírka rolky termálneho papiera 58 mm

Výkon:

100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Batéria:

li-ion 2600 mAh / 7,2 V

Pripojenie:

SM, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, A-GPS, USB

Sloty:

1x micro SIM, 2x SAM, 1x micro SD

Multimédiá:

5 Mpx fotoaparát, HD video, reproduktor, mikrofón

Čítačka čiarových kódov:

1D a 2D skenovanie

Bezkontaktné platby:

Platby NFC, Apple Pay, Google Pay, PayWave a PayPass

Rozmery a hmotnosť:

183 x 84 x 64 mm / 445 g vrátane batérie

Vysielacie normy
E-GSM 900

880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)

DCS 1800

1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)

WCDMA 900

880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)

WCDMA 2100

1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)

LTE Band 1

1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)

LTE Band 3

1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)

LTE Band 7

2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX) LTE
Band 38: 2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)

LTE Band 40

2300-2400 MHz (TX); 2300-2400 MHz (RX) Wi-Fi:
2412-2472 MHz (TX/RX)
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2402-2480 MHz (TX/RX) RF ID:13.56 MHz
(TX/RX) GPS: 1575.42 MHz (RX)

3.2.1 Zapojenie a príprava
Pred prvým spustením je potrebné oboznámiť sa s terminálom Dotypay a zapojiť ho. To znamená vloženie
kariet, pripojenie batérie a správne vloženie papiera do tlačiarne. Potom pripojte zariadenie k sieti a nabite
batériu. Celý postup pozostáva z nasledujúcich krokov:

Vzhľad a popis zariadenia

63

Zapnutie, vypnutie, uspanie a reštart
Čítanie platobných kariet

64

65

Inštalácia (vkladanie) kariet

66

Vkladanie papiera do tlačiarne
Inštalácia a nabíjanie batérie

68

69
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3.2.1.1 Vzhľad a popis zariadenia
1. Miesto na priloženie bezkontaktnej
platobnej karty
2. Dotykový LCD displej
3. Čítačka kreditných kariet s čipom
4. Čítačka kreditných kariet s
magnetickým prúžkom
5. Mikrofón
6. Tlačiareň
7. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
8. Tlačidlá na nastavenie hlasitosti
9. Predný skener
10.LED indikácia pre bezkontaktné
platobné karty
11.LED indikácia nabíjania
12.Kryt batérie
13.Výstup na slúchadlá
14.Micro USB konektor
15.Zásuvka na SIM kartu
16.Slot na kartu micro SD
17.Konektor rozšíreného rozhrania
18.Bzučiak
19.Reproduktor
20.Slot na kartu SAM
21.Konektor batérie
22.Priestor pre batériu
3. Blesk kamery
4. Zadní kamera
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3.2.1.2 Zapnutie, vypnutie, uspanie a reštart

Zapnutie
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia vpravo nad displejom. Jednoducho stlačte
tlačidlo na približne 1 sekundu, kým sa nerozsvieti displej.

Vypnutie / uspanie / reštart
Ak chcete zariadenie vypnúť, dlho stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a ťuknite na možnosť

Vypnúť v

ponuke na displeji zariadenia.

V tej istej ponuke nájdete aj možnosť

Reboot, ktorá umožňuje reštartovať zariadenie, tj. vypnúť ho a

znovu spustiť.
Ak krátko stlačíte tlačidlo zapnutia /vypnutia, zariadenie prejde iba do režimu spánku - displej sa vypne.
Opätovným krátkym stlačením tlačidla ho prebudíte.
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· Zariadenie vždy vypínajte podľa vyššie uvedeného postupu.
· Odporúčame reštartovať zariadenie aspoň raz týždenne. Pomôže aj

štandardné vypnutie mimo prevádzkových hodín. Dlhšia prevádzka bez
reštartu môže mať za následok pomalšiu odozvu zariadenia.
· Ak zariadenie prestane reagovať, môžete ho natvrdo reštartovať

stlačením a podržaním tlačidla zapnutia / vypnutia na približne 6 sekúnd.
Urobte to však len vtedy, ak zariadenie dlhší čas nereaguje na dotyk a
nie je možné ho vypnúť alebo reštartovať štandardným spôsobom.

3.2.1.3 Čítanie platobných kariet

Platobné karty s magnetickým prúžkom
Terminál dokáže čítať karty v oboch smeroch (potiahnutím karty zhora nadol aj zdola nahor). Karta musí byť
vložená magnetickým prúžkom smerom k zariadeniu. Na spoľahlivé čítanie vykonávajte s kartou pomalý a
plynulý pohyb.

Platobné karty s čipom
Kartu vložte vodorovne čipom nahor a počas transakcie ju nechajte v zariadení.

Bezkontaktné karty
Priložte kartu k miestu pre bezkontaktnú kartu. Počas transakcie nechajte kartu priloženú. Platobnú
transakciu potvrdí kontrolka LED.
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3.2.1.4 Inštalácia (vkladanie) kariet
· Pred vložením kariet zariadenie vždy najprv vypnite! Vloženie karty, keď

je zariadenie zapnuté, spôsobí trvalú bezpečnostnú blokáciu!
· Pri vkladaní alebo vyberaní kariet nepoužívajte žiadne kovové (vodivé)

alebo ostré predmety. Ak náhodou skratujete alebo poškodíte kontakty v
otvoroch, spôsobíte trvalé poškodenie terminálu, na ktoré sa nevzťahuje
záruka!
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Vkladanie kariet SAM1 / SAM2
a SIM
Pred odstránením krytu batérie zariadenie vypnite.
Sloty SAM1 / SAM2 a SIM sa nachádzajú vo vnútri
zariadenia pod krytom batérie. Každý slot je označený.
Vzhľad slotov SAM a SIM je rovnaký. Je tu jeden slot na
kartu SIM a dva na kartu SAM.
Terminál podporuje iba jednu veľkosť SIM karty, a to
micro SIM, ktorá presne zodpovedá veľkosti slotu v
zariadení. Do terminálu nevkladajte SIM kartu inej
veľkosti!

1. Vypnite zariadenie, zadnou stranou hore a otvorte kryt batérie.
2. Vložte SAM / SIM karty do označených otvorov. Pri vkladaní kariet dbajte na to, aby ste karty vkladali
do slotov správne orientované podľa ich skoseného rohu (kontakty nadol). Vkladajte len karty správnej
veľkosti, ktoré presne zapadajú do slotu. Nikdy nenechávajte v slote menšiu kartu. Mohlo by dôjsť k
zaseknutiu a poškodeniu zariadenia.
3. Zatvorte kryt batérie.

Ak vkladáte len jednu kartu SAM, odporúčame ju vložiť do slotu SAM1.
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Vloženie pamäťovej karty
Pred vložením pamäťovej karty najprv zariadenie vypnite. Zariadenie
podporuje karty s veľkosťou až 32 GB. Zásuvka na pamäťovú kartu sa
nachádza vo vnútri zariadenia pod krytom batérie.

1. Vypnite zariadenie, zadnou stranou hore a otvorte kryt batérie.
2. Posuňte kryt micro SD slotu dozadu, aby ste ho otvorili. Vložte
pamäťovú kartu.
3. Uistite sa, že ste kartu vložili správne - kontakty smerujú nadol a
karta je správne orientovaná.
4. Slot uzavrite a zasuňte ho smerom dopredu, tým ho zaistíte.
5. Zatvorte kryt batérie.
6. Teraz môžete zariadenie opäť zapnúť.

3.2.1.5 Vkladanie papiera do tlačiarne
1. Otvorte kryt tlačiarne zdvihnutím a posunutím západky na hornej strane zariadenia.
2. Kotúč papiera citlivého na teplo vložte do priehradky podľa obrázka.
3. Vytiahnite papier nahor tak, aby mierne vyčnieval zo zariadenia.
4. Teraz zatvorte kryt. Zatlačte oba horné rohy krytu k sebe tak, aby zapadli do správnej polohy.
5. V prípade potreby odtrhnite prebytočný papier.
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Špecifikácie papiera
Šírka:

57 mm

Priemer disku:

40 mm

Dĺžka:

približne 18 m

Ak je vložený termopapier a tlačiareň netlačí, skontrolujte, či je papier správne
vložený a orientovaný. Tepelne citlivá vrstva musí vychádzať z tlačiarne
smerom k displeju.

3.2.1.6 Inštalácia a nabíjanie batérie

Inštalácia batérie
Ak batéria nie je vložená v zariadení,
vykonajte nasledujúce kroky:
1. Otočte zariadenie zadnou stranou nahor
a otvorte kryt batérie.
2. Pripojte batériu ku konektoru.
3. Vložte pripojenú batériu do zariadenia a
zatvorte kryt.

Nabíjanie batérie
1. Napájací adaptér zapojte do micro USB
konektora na ľavej strane terminálu.
2. Pripojte napájací adaptér k elektrickej sieti.
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Nabíjanie je indikované LED diódou na hornej strane zariadenia. Červená znamená nabíjanie. Keď sa
kontrolka LED rozsvieti zeleno, batéria je úplne nabitá.

3.2.2 Počiatočné spustenie a nastavenie
Pri prvom zapnutí terminálu Dotypay musíte zariadenie pripojiť k internetu. Po pripojení zariadenia k internetu
sa automaticky zobrazí aktivačný dialóg. Zariadenie aktivujete pomocou údajov, ktoré dostanete do emailovej schránky po jeho zakúpení. V ďalšom kroku potom nainštalujete pokladničnú aplikáciu

20

vrátane

Ovládača platobného terminálu. Nakoniec nastavíte Ovládač platobného terminálu na poskytovateľa
Dotypay a úvodné nastavenie je hotové.

Pripojenie k sieti a aktivácia
Zmena jazyka

70

72

Inštalácia aplikácií
Aplikácia Dotypay

73

74

Nastavenia ovládača platobného terminálu

77

Na postup, ako nastaviť Dotykačku a začať čo najskôr účtovať sa pozrite do
kapitoly Prvé kroky s Dotykačkou
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3.2.2.1 Pripojenie k sieti a aktivácia

Pripojenie na internet
Pred prvým použitím je potrebné Dotykačku PLATOBNÚ (Dotypay) pripojenie k internetu. K sieti sa dá
zariadenie pripojiť prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia vložením dátovej SIM karty. Ak
vlastníte nabíjaciu stanicu s Wi-Fi, môžete k nej pripojiť sieťový kábel.
Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, stiahnite hornú lištu s hodinami a dlho ťuknite na ikonu Wi-Fi pripojenia.
Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí. Teraz si vyberte zo zoznamu dostupných sietí alebo pridajte vlastnú
skrytú sieť prostredníctvom možnosti ĎALŠIE NASTAVENIA. Mobilné dátové pripojenie sa automaticky
aktivuje po vložení dátovej karty SIM.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

3 Príprava pokladnice

71

Aktivácia zariadenia
Ak ste zariadenie úspešne pripojili k internetu, zobrazí sa aktivačný dialóg. Aktivácia je potrebná na ďalšie
používanie Dotykačky PLATOBNÉ, bez nej nie je možné zariadenie používať. Na aktiváciu zariadenia budete
potrebovať svoje IČ a aktivačný PIN kód. Tieto informácie dostanete e-mailom od Dotykačky po zakúpení
zariadenia.
Na aktiváciu možno použiť aj QR kód. Po ťuknutí na záložku Aktivácia QR kódu zariadenie zapne
fotoaparát, ktorý potom môžete namieriť na aktivačný QR kód. Aktivačný QR kód nájdete v časti Zariadenia
po prihlásení do portálu Dotypay.
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Nezabudnite zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov. Po
zadaní údajov ťuknite na tlačidlo Aktivovať.

3.2.2.2 Zmena jazyka
Ak chcete zmeniť jazyk, ťuknite na ikonu Nastavenia a potom vyberte požadovaný jazyk z ponuky v hornej
časti displeja.
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3.2.2.3 Inštalácia aplikácií
Po úspešnej aktivácii zariadenia

71

by sa mali automaticky nainštalovať pokladničné aplikácie podľa vašej

licencie. Ide o aplikácie Dotykačka, Ovládač platobného terminálu, prípadne Sklad. Dotykačka je vlastná
pokladničná aplikácia

20

, Ovládač platobného terminálu zabezpečuje integráciu platobného terminálu s

pokladňou a Sklad využijete na evidenciu skladových zásob a inventúru.
Ak niektorá aplikácia chýba, je možné ju nainštalovať prostredníctvom Obchodu (App Market). Ten otvoríte
buď z postranného menu, alebo prostredníctvom ikonky na hlavnej obrazovke Dotypay. Najprv vždy stiahnite
a nainštalujte aplikáciu Dotykačka, potom Ovládač platobného terminálu, a nakoniec ďalšie aplikácie, ktoré
chcete vyžívať a sú súčasťou vašej licencie.
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Prvé stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácií sa odporúča vykonať po pripojení
pokladnice k Wifi sieti. Stiahnutie inštalačných a aktualizačných balíkov je
dátovo náročnejšie. V prípade obmedzeného mobilného dátového pripojenia
môže dôjsť k vyčerpaniu dát.

3.2.2.4 Aplikácia Dotypay
Po aktivácii terminálu

70

a aplikáciu konfigurácie sa na domovskú obrazovku terminálu (tzv. launcher) pridá

aplikácia Dotypay. Táto aplikácia na pozadí spracováva platby a používa sa aj na správu transakcií. Ak
chcete terminál používať, musíte sa najprv do aplikácie Dotypay prihlásiť.
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Prihlásenie do aplikácie Dotypay
Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu DOTYPAY, čím ju spustíte.

Ak je na termináli viac podnikateľov / spoločností s profilmi, vyberte najprv svoje zariadenie. Ťuknite
na políčko

a vyberte svoju rolu. Vybraná rola odpovedá dostupným možnostiam platby. Pokladník

môže vykonávať len platby, na druhej strane Manažer nemá žiadne obmedzené práva, a preto môže
vykonávať aj iné platobné operácie, ako sú napríklad refundácie (vrátenie platby) alebo uzávierky. Po
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a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA

. PIN kód pre

Pokladníka je 0000, PIN kód pre Manažéra je 1111.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie. Tá ponúka rôzne platobné funkcie.
Ďalšie informácie o funkciách Dotypay aplikácie nájdete v užívateľskej príručke Dotypay.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

3 Príprava pokladnice

77

3.2.2.5 Nastavenia ovládača platobného terminálu
Aby pokladničná aplikácia Dotykačka mohla komunikovať s platobným terminálom, ktorý zariadenie
obsahuje, musí byť Ovládač platobného terminálu správne nastavený. Toto je aplikácia, ktorú ste si stiahli
a nainštalovali v predchádzajúcom kroku

73

.

Otvorte ovládač platobného terminálu na hlavnej obrazovke, vyberte poskytovateľa Dotypay, nastavte
pripojenie terminálu na Vstavaná a všetko uložte. Teraz vám odporúčame vykonať testovaciu transakciu za 1
korunu, aby ste si overili komunikáciu s terminálom. Túto transakciu môžete neskôr stornovať.
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Ak používate zariadenie Dotypay len ako samostatný platobný terminál
bezdrôtovo pripojený k pokladnici, môžete tlač potvrdenia o transakcii
presmerovať na tlačiareň účteniek zaškrtnutím príslušnej voľby v časti Ďalšie
možnosti. V tomto prípade však toto nastavenie vykonáte v Ovládači
platobného terminálu, ktorý máte nainštalovaný priamo v pokladnici.
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Ak sa chcete zoznámiť s pokladničnou aplikáciou Dotykačka, pokračujte
kapitolou Prvé kroky s Dotykačkou

29

.V tejto kapitole nájdete prehľad

základných krokov, ktoré musíte urobiť, aby ste čo najskôr mohli pokladničnú
aplikáciu používať.

3.2.3 Samostatná prevádzka
Dotykačka PLATOBNÁ sa dá používať aj samostatne ako mobilný čašník alebo platobný terminál. V týchto
prípadoch je teda pokladničná aplikácia Dotykačka nainštalovaná na inom zariadení a táto tzv. hlavná
pokladňa komunikuje s Dotykačkou PLATOBNOU prostredníctvom sieťového pripojenia vo vašej prevádzke.
Používanie ako samostatný platobný terminál

79

Používanie ako mobilný čašník s platobným terminálom

81

Pre správne nastavenie komunikácie medzi hlavnou pokladňou a Dotykačkou
PLATOBNOU ako samostatným platobným terminálom alebo mobilným
čašníkom je potrebné upraviť konfiguráciu aktívneho prvku (routera), ktorý
zabezpečuje sieťové pokrytie vašej prevádzky.
Preto je nasledujúci postup určený len pre pokročilých užívateľov!

Používanie ako samostatný platobný terminál
Nastavenie sa nelíši od pripojenia štandardného platobného terminálu. Tj. hlavná pokladnica aj Dotykačka
PLATOBNÁ musia mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa po reštarte nezmenila. Ovládač platobného
terminálu, ktorý zabezpečuje samotnú komunikáciu medzi pokladňou a terminálom, sa potom nainštaluje do
hlavnej pokladnice.
V Dotykačke PLATOBNÉ v bočnom menu ťuknite na položku Podpora a skopírujte zobrazenou MAC
adresu. Budete ju potrebovať v ďalšom kroku.
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Zaistite pevnú IP adresu pre hlavnú pokladňu. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je obmedziť rozsah IP
adries poskytovaných na serveri DHCP v routery a priradiť pokladnici adresu mimo tohto rozsahu,
pozri Krok 1: Nastavenie routera a Krok 3: Nastavenie siete v pokladnici Dotykačka v tejto
kapitole.

Rezervujte Dotykačke PLATOBNÉ vo vašom routeri pevnú IP adresu. To vykonáte opäť v nastavení
DHCP servera v routeri, kedy na základe MAC adresy zistenej v prvom kroku, vytvoríte pravidlo pre
trvalú rezerváciu IP adresy. Presný postup nájdete v príručke k vášmu routeru, alebo sa obráťte na
svojho správcu siete.
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Na hlavnú pokladnicu s pokladničnou aplikáciou Dotykačka nainštalujte Ovládač platobného
terminálu a nastavte ho podľa tohoto postupu. Hlavná pokladňa bude komunikovať s terminálom v
Dotykačke PLATOBNEJ prostredníctvom siete LAN. V Ovládači platobného terminálu preto
nastavte rezervovanú IP adresu Dotykačky PLATOBNEJ a tiež pevnú IP adresu hlavnej pokladnice.
Potom vyskúšajte testovaciu platobnú transakciu.

Používanie ako mobilný čašník s platobným terminálom
Dotykačku PLATOBNÚ možno používať aj ako Mobilného čašníka

763

, kedy sa na platby kartou používa

integrovaný platobný terminál.
Do Dotykačky PLATOBNÉ nainštalujte

73

cez tlačidlo OBCHOD aplikáciu Mobilný čašník. Po

inštalácii aplikáciu spustite a spárujte ju s hlavnou pokladňou podľa postupu v tejto kapitole
popis aplikácie Mobilný čašník nájdete tu

763

768

. Úplný

.

Potom nainštalujte z obchodu Ovládač platobného terminálu. Po inštalácii aplikáciu spustite,
vyberte poskytovateľa platby Dotypay a ďalej zvoľte zabudované pripojenie terminálu. Nastavenie
platobného terminálu je ukážkovo popísané v tejto kapitole.

V okamihu, keď zatvoríte účet v Mobilnom čašníkovi a rozhodnete sa zaplatiť kartou, platba sa
uskutoční prostredníctvom integrovaného platobného terminálu.

Postup nastavenia Ovládača platobného terminálu v pokladnici je popísaný
aj v tejto kapitole v časti Krok 4: Nastavenie ovládača platobného
terminálu v pokladnici Dotykačka.

3.2.4 Riešenie problémov

Zariadenie nefunguje
Batéria môže byť vybitá alebo aplikácia nereaguje. Skontrolujte, či je pripojený napájací adaptér, nabite
batériu alebo zariadenie reštartujte
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Tlačiareň nefunguje
Nefunkčnosť tlačiarne môže byť spôsobená nesprávne vloženou rolkou papiera alebo vybitou batériou. Ak je
batéria vybitá, tlačiareň automaticky nevytlačí dokument. Pripojte k zariadeniu napájací adaptér a
skontrolujte, či je teplocitlivý papier správne vložený do tlačiarne.

Platobná transakcia zlyhala
Na nevykonanie platobnej transakcie majú vplyv tieto okolnosti:
· Platobná karta má poškodený magnetický prúžok alebo čip.
· Čítačka kariet alebo SIM karta v zariadení je poškodená.
· Platobná karta je nesprávne a rýchlo potiahnutá
· Ovládač platobného terminálu nie je v zariadení nainštalovaný alebo je nesprávne nastavený.
· Nefungujúce internetové pripojenie.

Riešenie:
· Skúste zaplatiť inou kreditnou kartou s magnetickým prúžkom alebo čipom.
· Pomaly a plynulo potiahnite platobnou kartou.
· Skúste vykonať platbu manuálne namiesto použitia magnetického prúžku platobnej karty.
· Nainštalujte a správne nastavte Ovládač platobného terminálu, pozri časť Inštalácia aplikácií

Nastavenie ovládača platobného terminálu

77

73

a

.

· Skontrolujte, či je SIM karta v zariadení správne vložená, či je aktívna a či funguje pripojenie na internet

(Wi-Fi).

3.2.5 Dokovacia stanica
Pre terminál Dotypay si môžete zakúpiť v našom e-shope dokovaciu stanicu. Existujú dva typy dokovacej
stanice:
· Bežná s podporou nabíjania
· Rozšírená o podporu Wifi a porty USB a ETHERNET
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Dokovacia stanica s Wifi dokáže vytvoriť vlastnú bezdrôtovú sieť na bezpečné a stabilné pripojenie terminálu
Dotypay. Pripojenie dokovacej stanice k aktívnemu prvku sa zabezpečuje prostredníctvom sieťového kábla
ETHERNET. Stanica je preto pripojená k vašej sieti pomocou kábla a potom túto sieť distribuuje vo forme
vlastnej Wifi siete. Wifi sieť vytvorená dokovacou stanicou je však určená len pre terminály Dotypay, ktoré sa
k tejto sieti automaticky pripojí. S touto sieťou nemôže komunikovať žiadne iné zariadenie.
Postup nastavenia tejto stanice je uvedený nižšie. Postup je založený na originálnej anglickej príručke
výrobcu, ktorú nájdete v balení alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte .pdf z tohto odkazu.

Konfigurácia dokovacej stanice s Wifi
Najprv je potrebné spárovať dokovaciu stanicu s platobným terminálom Dotypay. V druhom kroku je potom
možné nastaviť parametre siete. Potom bude dokovacia stanica komunikovať s terminálom Dotypay (APOS
A8). Najprv však stanicu zapnite (koncovku z napájajúceho adaptéra pre Dotypay zasuňte do konektora
POWER na spodnej strane dokovacej stanice) a po 30 sekundách skontrolujte stav kontrolky na ľavej strane.
Ak je červená, znamená to, že stanica je k dispozícii na párovanie a pripojenie.
Ak váš router používa DHCP, stačí pripojiť sieťový kábel z tohto routera k dokovacej stanici Wifi a spárovať ju
s terminálom Dotypay. Nič iné zvyčajne nie je potrebné. Dokovacia stanica si načíta sieťové parametre z
routera a vytvorí bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa terminál Dotypay po spárovaní automaticky pripojí. Voliteľne sa
samozrejme môžu parametre siete zobraziť alebo nastaviť v dokovacej stanici manuálne. Na správne
nastavenie ovládača platobného terminálu v pokladnici je potrebné poznať IP adresu, ktorú dostane
dokovacia stanica. To platí v prípade, že zariadenie Dotypay používate ako externý platobný terminál a
pokladňu používate na inom zariadení. Všetko je opísané nižšie.

1. krok: Spárovanie a pripojenie stanice k terminálu Dotypay
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Umiestnite stanicu a terminál Dotypay do vzdialenosti max. 5 metrov. Na termináli
Dotypay stiahnite hornú lištu a ťuknite na ikonu Base. Zobrazí sa zoznam dostupných
dokovacích staníc.
Ak nie je k dispozícii žiadna stanica (No base can be found) alebo vaša dokovacia
stanica nie je uvedená v zozname, skontrolujte, či je správne pripojená a či je nastavený
režim párovania. Potom ťuknite na Refresh (Obnoviť) v spodnej časti. Stanice sa budú
vyhľadávať znova.

Hneď ako sa zobrazia dostupné stanice, ťuknite na tlačidlo Connect pri vybranej stanici.
Ďalšou možnosťou je prostredníctvom tlačidla Scan to connect v záhlaví naskenovať
kamerou terminálu čiarový kód umiestnený na spodnej strane vašej dokovacej stanice.
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2. krok: Nastavenie / kontrola sieťových parametrov
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Do portu na spodnej strane stanice pripojte sieťový kábel (ETHERNET) od vášho
routera. V prehľade staníc ťuknite na názov spárovanej stanice a v časti Ethernet otvorte
nastavenie tlačidlom Setting.

Pokiaľ nedošlo po pripojení sieťového kábla k načítaniu sieťových parametrov, tlačidlom
Refresh v záhlaví ich načítajte. Po potvrdení dotazu sa stanica pokúsi detekovať
aktuálnu sieťovú konfiguráciu z vášho sieťového prvku. Úspešné načítanie je potvrdené
dialógom Retrieve base parameter successfully. (Získanie základných parametrov
dokončené). Tento dialóg zatvoríte ťuknutím na OK, poznamenajte si zobrazenú IP
adresu v poli IP a nastavenia tlačidlom Save uložte.
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3. krok: Konfigurácia ovládača platobného terminálu
Ak používate zariadenie Dotypay len ako platobný terminál a samotná pokladňa je na inom
zariadení, je potrebné nainštalovať a nastaviť Ovládač platobného terminálu na pokladni, čo je
podrobne popísané v tejto kapitole. V nastaveniach Ovládača platobného terminálu vyberte
poskytovateľa platieb Dotypay, Pripojenie terminálu LAN a IP adresa terminálu bude v tomto
prípade IP adresa zobrazená v nastaveniach dokovacej stanice. Teda ten, ktorý ste zaznamenali
v predchádzajúcom kroku.

Po uložení nastavenia je možné v Ovládači platobného terminálu vykonať skúšobnú
transakciu, ktorá overí správnu komunikáciu. Pokiaľ pokladnica s terminálom nekomunikuje,
skontrolujte pohľadom do sieťového nastavenia dokovacej stanice, či sa nezmenila jej IP adresa.
Ak áno, je nutné zhodnú IP adresu nastaviť ako adresu terminálu aj v nastavení Ovládača
platobného terminálu.

3.3 Pripojenie k vlastnej sieti
Pre správnu funkčnosť dotykovej pokladnice a periférnych zariadení, najmä tlačiarní, je potrebné stabilné
sieťové pripojenie s prístupom na internet

88

. Nestabilné pripojenie môže spôsobiť zlú funkčnosť pokladnice

(neaktuálne hlásenia o predaji, chyby pri tlači atď.), preto dbajte na nasledujúce odporúčania:
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1. Používajte kvalitné aktívne prvky, ktoré vytvárajú stabilnú bezdrôtovú sieť so silným pokrytím.
2. Pripojte dotykovú pokladnicu a vzdialené periférne (tlačiarne, zákaznícky displej

453

) k sieti najlepšie

prostredníctvom ethernetového kábla LAN.
3. Nepripájajte dotykovú pokladňu a jej periférne zariadenia k bezdrôtovej sieti zdieľanej s inými
užívateľmi (reštaurácia, hoteloví hostia atď.).
4. Dotyková pokladňa a jej periférne zariadenia musia byť pripojené k tej istej sieti, aby sa zabezpečila ich
vzájomná viditeľnosť.
5. V prípade Wifi siete nastavte kanál, ktorý sa bude čo najmenej prekrývať s inými susednými Wifi
sieťami.
6. Nezabudnite, že tlačiarne alebo zákaznícke displeje potrebujú na správnu prevádzku pevnú internú
adresu IP.
7. Zabezpečte, aby k aktívnemu prvku (smerovaču) nemali prístup neoprávnené osoby a aby sa
nezmenila jeho konfigurácia.
8. Dbajte na to, aby ste nepoškodili káble (neumiestňujte káble medzi dvere, na podlahu atď.).

Zlé pripojenie k vlastnej sieti alebo nefunkčné internetové pripojenie indikujú
nasledujúce problémy s pokladnicou:
· Ceny všetkých produktov sú 99 EUR.
· V prehľadoch predaja nie sú žiadne aktuálne informácie.
· Tlačiarne pripojené bezdrôtovo alebo pomocou kábla tlačia nesprávne,

náhodne alebo vôbec.

Prvé stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácií sa odporúča vykonať po pripojení
pokladnice k Wifi sieti. Stiahnutie inštalačných a aktualizačných balíkov je
dátovo náročnejšie. V prípade obmedzeného mobilného dátového pripojenia
môže dôjsť k vyčerpaniu dát.

3.3.1 Pripojenie pokladnice k internetu
Pred prvým použitím musí byť Dotykačka pripojená k internetu. Dotykovú pokladnicu (v závislosti od
použitého zariadenia

18

) možno pripojiť buď mobilným dátovým pripojením, káblom alebo bezdrôtovým Wifi

pripojením:
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Možnosti pripojenia na internet
Pripojenie
Wi-Fi

Mobilné dátové
pripojenie

Pripojenie sieťového kábla

10" dotyková pokladňa

91

(DOTPO1001)

O

O

X

15" dotyková pokladňa

53

(DOTPO1501)

O

X

O

O

X

X

Mobilný čašník (Mobilný terminál)

763

Ak máte sieťový kábel, zapojte ho do konektora RJ45. Ak nemáte káblové pripojenie, pripojte dotykovú
pokladnicu k bezdrôtovej Wifi sieti.

· Pre správne fungovanie Dotykačky odporúčame dobré a stabilné

internetové pripojenie oddelené od iných Wifi sietí (napr. pre
zákazníkov). Ak nemáte trvalé pripojenie na internet, odporúča sa pripojiť
pokladnicu k internetu aspoň raz týždenne na 20 minút kvôli zálohovaniu
dát a overeniu licencie. Funkčnosť internetového pripojenia je indikovaná
ikonou mraku

275

na hlavnej obrazovke.

· Aby pokladňa fungovala nepretržite, je potrebné pravidelne overovať

licenciu prostredníctvom internetového pripojenia. Ak sa licencia nedá
overiť do 14 dní, pokladňu nemožno používať. Po 10 dňoch bez overenia
licencie sa zobrazí upozornenie, ale pokladňa bude fungovať ešte 4 dni.
Pokladňa sa preto musí pripojiť k internetu aspoň raz za 10 dní.

Ako nastaviť Wifi pripojenie?
Ak chcete nastaviť pripojenie Wifi, pomocou gesta stiahnite hornú lištu systému Android v časti s
hodinami.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

3 Príprava pokladnice

90

V zobrazenej ponuke ťuknite na ikonu ozubeného kolieska a v zobrazených možnostiach vyberte
položku Wi-Fi.

Zapnite Wifi pripojenie pomocou prepínača
pomocou tlačidla

a ťuknite na názov bezdrôtovej siete v časti

alebo

definujte pripojenie k vlastnej skrytej sieti.
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Funkčné internetové pripojenie je potrebné na aktiváciu Dotykačky

91

112

. Pred

pokračovaním sa teda uistite, že je dotyková pokladňa skutočne pripojená k
stabilnému internetu.

Ako aktivovať mobilné dátové pripojenie pre 10" pokladnicu
S dátovou SIM kartou manipulujte vždy, keď je pokladnica vypnutá. Ak potrebujete SIM kartu vysunúť, vypnite
pokladnicu a jemne zatlačte kartu dovnútra kým nebudete počuť cvaknutie, čím ju uvoľníte.

V niektorých prípadoch je potrebné dátovú kartu špeciálne aktivovať.
Informácie o aktivácii karty SIM získate od zákazníckeho servisu svojho
operátora.
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Vloženie a aktivácia dátovej SIM karty
1. Vypnite dotykovú pokladnicu. Odstráňte gumovú krytku z hornej časti a vložte dátovú SIM kartu do ľavého
slotu na hornej strane pokladnice (pri pohľade na zadnú stranu). SIM kartu vložte skosenou stranou
dovnútra, kým sa neozve cvaknutie.

2. Zakryte konektory krytom a zapnite pokladnicu. Ak je SIM karta zabezpečená, zobrazí sa dialógové okno
na zadanie PIN kódu.

S dátovou SIM kartou manipulujte vždy, keď je pokladnica vypnutá. Ak
potrebujete vysunúť SIM kartu, vypnite pokladnicu a jemne zatlačte kartu
dovnútra, kým nebudete počuť cvaknutie, čím ju uvoľníte. Ak sa SIM karta po
správnom vložení nerozpozná, zapnite a vypnite režim Lietadlo.

3.4 Pripojenie periférií
Táto kapitola popisuje pripojenie ponúkaných periférnych zariadení k dotykovej pokladnici.

Pripojenie USB / LAN tlačiarne

93

Pripojenie pokladničnej zásuvky
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Pripojenie čítačky čiarových kódov

94

100

Pripojenie čítačky čipov

Pripojenie zákazníckeho displeja
Pripojenie váh

93

100

102

· Názorné schémy zapojenia jednotlivých periférií nájdete v tejto

kapitole

52

.

· Ak chcete k dotykovej pokladnici pripojiť viacero periférnych zariadení,

odporúčame použiť napájaný USB rozbočovač.

3.4.1 Pripojenie USB / LAN tlačiarne
Dotyková pokladnica podporuje pripojenie až 3 tlačiarní, z ktorých 1 tlačiareň môže byť pripojená priamo k
pokladnici prostredníctvom ľubovoľného portu USB. V stravovacích prevádzkach sa zvyčajne používa 1
tlačiareň na tlač pokladničných blokov a jedna tlačiareň na tlač objednávok (poukážok).
Vo väčšine prípadov sa tlačiareň objednávok pripája k dotykovej pokladnici prostredníctvom vlastnej siete
zákazníka. Tj. tlačiareň je pripojená sieťovým káblom k aktívnemu prvku (routeru), ktorý zároveň poskytuje
napr. bezdrôtové Wifi pokrytie. K tejto Wifi sieti musí byť pripojená aj dotyková pokladňa. Wifi tlačiarne sa
neodporúčajú z dôvodu nespoľahlivej prevádzky v dôsledku častej nestability a nízkej kvality bezdrôtového
pripojenia.
LAN tlačiareň na tlač objednávok vždy pripojte priamo k smerovaču, ku ktorému je pripojená aj dotyková
pokladňa (káblom alebo bezdrôtovo). Obe zariadenia musia byť v rovnakej sieti. Ak je tlačiareň pripojená k
inému aktívnemu prvku, tlač nemusí fungovať správne.
Ak chcete používať tlačiareň pripojenú sieťovým káblom s Dotykačkou, musíte ju najprv pripojiť k počítaču s
ľubovoľným operačným systémom a potom ju nakonfigurovať

405

vo webovom rozhraní, tj. prostredníctvom

webového prehliadača.

Informácie o nastavení a prevádzke tlačiarne nájdete v základnej príručke:
Základná príručka pre USB/LAN/Wifi tlačiareň (v českom jazyku)
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Možnosti tlače (nastavenia tlače) v Dotykačke sú popísané tu
konfiguráciu LAN tlačiarne nájdete v tejto kapitole

405

390

. Pokyny na

.

3.4.2 Pripojenie pokladničnej zásuvky
Pokladničná zásuvka sa nepripája priamo k dotykovej pokladnici. Pokladničnů zásuvku pripojíte pomocou RJ
kábla k príslušnému portu v LAN / USB tlačiarne. Zásuvka nevyžaduje dodatočné napájanie.
Aby pokladničná zásuvka fungovala správne, musíte najprv nakonfigurovať nasledujúce možnosti

458

.

Niektoré typy zásuviek majú kábel pevne pripojený, takže ho stačí pripojiť k tlačiarni. Existujú však aj
zásuvky, ktoré majú samostatný kábel, takže jeden koniec musíte pripojiť ku konektoru v zásuvke a druhý k
tlačiarni. Konektor na pripojenie sa nachádza na spodnej strane zásuvky.
Mimo pokladničné zásuvky Dotykačka sú teoreticky podporované všetky zásuvky, ktoré sa pripájajú k
tlačiarni pomocou kábla. RJ11/RJ12 alebo RJ14 a sú napájané 12-24 V / 1 A.

3.4.3 Pripojenie čítačky čiarových kódov
Čítačka čiarových kódov sa pripája k dotykovej pokladni
prostredníctvom štandardného USB portu. Po pripojení čítačky k
pokladnici nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia. Operačný
systém Android po pripojení čítačky zobrazí len dialógové okno na
výber rozloženia klávesnice. Je to preto, že systém čítačku rozpozná
ako štandardnú klávesnicu. Toto dialógové okno možno prepísať
jednorazovým nastavením rozloženia klávesnice.
Dotykačka podporuje pripojenie štandardných (manuálnych) čítačiek
čiarových kódov a všesmerových čítačiek, pri ktorých nie je
potrebné zamerať lúč presne na čiarový kód. Tlačidlo na hornej strane všesmerové čítačky prepína medzi
skenovaním 1D a 2D kódov, tj. čiarového kódu alebo QR kódu.
V zásade by mala každá čítačka čiarových kódov, ktorá emuluje klávesnicu, fungovať s Dotykačkou. To
znamená, že systém Android ju po pripojení rozpozná ako novú klávesnicu a zobrazí dialógové okno na výber
klávesnice. Vždy by malo byť zvolené anglické rozloženie klávesnice, inak čítačka nebude fungovať správne,
pozri postup nižšie

95

.
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Skrátená príručka pre všesmerovú čítačku Dotykačka
Kompletná príručka pre všesmerovú čítačku Dotykačka s konfiguračnými kódmi

Dotykačka používa na načítanie čiarových kódov knižnicu ZXing s nasledujúcou podporou:
1D product

1D industrial

2D

UPC-A

Code 39

QR Code

UPC-E

Code 93

Data Matrix

EAN-8

Code 128

Aztec (beta)

EAN-13

Codabar

PDF 417 (beta)

UPC/EAN Extension 2/5

ITF

MaxiCode
RSS-14
RSS-Expanded

Ako vám čítačka čiarových kódov uľahčí prácu s pokladňou nájdete v kapitole
Čo sa dá s čítačkou robiť v Dotykačke?

97

Pripojenie čítačky k 15" dotykovej pokladnici
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Čítačku zapojte do jedného z troch USB portov v dotykovej pokladnici. Na paneli
oznámení systému Android sa zobrazí ikona na nastavenie rozloženia klávesnice.
Stiahnite horný panel nadol
klávesnice

a ťuknite na oznámenie Konfigurácia fyzickej

.

K rozloženiu klávesnice môžete kedykoľvek neskôr pristupovať aj
tak, že otvoríte Nastavenia systému Android, vyberiete položku
Jazyky a vstup a ďalej položku Fyzická klávesnica, pozri obrázok
nižšie.

V zobrazenom dialógu ťuknite na každú zo zobrazených klávesníc a nastavte pre ňu
anglické rozloženie klávesnice.
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Pripojenie čítačky k 10" dotykovej pokladnici
10" dotyková pokladnica umožňuje pripojení periférnych zariadení do vlastného micro USB portu.
V súčasnosti môžete týmto spôsobom pripojiť k pokladni čítačku čiarového kódu alebo tlačiareň.
Na pripojenie týchto zariadení potrebujete iba redukciu, ktorú poskytuje priložený USB OTG
kábel v balení.

Nastavenie rozloženia klávesnice
Postup je totožný s predchádzajúcim postupom

95

pre 15" pokladnicu. Nastavenie klávesnice by

sa malo zobraziť po pripojení čítačky. Ak potrebujete nastaviť rozloženie neskôr, opäť použite
gesto na stiahnutie horného panela, ťuknite na ozubené koliesko, vyberte položku Systém a
potom Jazyky a vstup. Otvorí sa konfigurácia fyzickej klávesnice. Tu pre pripojenú čítačku
vyberte anglické rozloženie.

3.4.3.1 Čo sa dá s čítačkou robiť v Dotykačke?
Ak k dotykovej pokladni pripojíte čítaku čiarových kódov

94

, môžete výrazne zjednodušiť základné

pokladničné operácie. Čo všetko môžete robiť so skenerom čiarových kódov pripojeným k Dotykačke, nájdete
v nasledujúcom prehľade. Vo vašej krajine však nemusia byť podporované všetky nižšie uvedené funkcie.

Pri pokladni
Pripojte čítačku čiarových kódov k pokladni a zjednodušte si nasledujúce operácie:

Rýchle vytváranie nových produktov pomocou katalógu
Ak naskenujete čiarový kód nového produktu priamo z hlavnej obrazovky

146

Dotykačky, použije sa na

vyhľadanie príslušného výrobku v katalógu Dotykačky a na vytvorenie nového produktu v pokladni s
predvyplneným názvom a EAN kódom

Dotykačka - Kompletná príručka
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Prihlásenie zamestnancov
Vybavte svojich zamestnancov kartami s čiarovým kódom. Na prihlásenie do pokladnice stačí naskenovať
čiarový kód na karte. Je to veľmi rýchle. Ako nastaviť prihlasovanie zamestnancov pomocou čítačky sa
dozviete v časti Prihlasovanie / odhlasovanie užívateľov

418

.

Vyhľadávanie, inventúra, naskladnenie a predaj tovaru
Pridajte EAN alebo PLU kód

320

každému produktu v pokladni naskenovaním čiarového kódu. Potom môžete

produkt vyhľadať alebo pridať priamo do účtu opätovným naskenovaním čiarového kódu. Vyhľadávať môžete
samozrejme aj v aplikácii Sklad

484

napríklad počas inventúry

496

. Skener môžete použiť v aplikácii Sklad aj na

vykonanie hromadného naskladnenia alebo hromadnej inventúry

501

.

Ak naskenujete produkt, ktorý nie je v pokladni, môžete ho jednoducho vytvoriť. Čiarový kód už bude
predvyplnený.

Vyhľadanie a priradenie zákazníckeho účtu
Ponúknite zákazníkom zákaznícke karty s čiarovým kódom a vložte čiarový kód zo zákazníckej karty do
zákazníckeho účtu

229

. Potom stačí, aby zákazník pri nákupe predložil svoju kartu. Po naskenovaní sa

zákazník automaticky priradí k otvorenému alebo novému účtu.

Vo Vzdialenej správe
Čítačka čiarových kódov má štandardné USB rozhranie, takže ju môžete bez problémov pripojiť k bežnému
počítaču. Pripojte čítačku k počítaču, prihláste sa do Vzdialenej správy a zjednodušte si nasledujúce
operácie:

Vytváranie produktov
Vo Vzdialenej správe vytvorte nový produkt

628

a umiestnite kurzor myši do poľa EAN alebo PLU kódu. Po

naskenovaní čiarového kódu sa tento kód automaticky do poľa vloží.
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Vyhľadávanie produktov pri inventúre alebo naskladnení
Umiestnite kurzor do vyhľadávacieho poľa na stránke s prehľadom produktov
alebo na stránke naskladnenia

688

626

, na stránke s inventúrou

a naskenujte čiarový kód. Nájde sa výrobok so zhodným čiarovým kódom.

Vyhľadávanie pomocou čítačky funguje na akejkoľvek stránke s prehľadom produktov v rámci Vzdialenej
správy (napr. v pravidlách na skrývanie produktov

Dotykačka - Kompletná príručka
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Aby čítačka pripojená k počítaču fungovala správne, musíte pri pripojenej
čítačke používať anglické rozloženie klávesnice. V opačnom prípade sa pri
skenovaní čiarového kódu namiesto číslic zobrazia znaky s diakritikou, ktoré
sú na horných číselných klávesoch slovenskej klávesnice.

3.4.4 Pripojenie čítačky čipov
Čítačka čipov sa pripája k dotykovej pokladnici prostredníctvom štandardného USB portu. Po pripojení
čítačky k 15" pokladnici nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia. Operačný systém Android po pripojení
čítačky zobrazí len dialógové okno na výber rozloženia klávesnice. Systém totiž čítačku rozpozná ako
štandardnú fyzickú klávesnicu.
Čítačka dodávaná Dotykačkou podporuje čipy série EM, tj. EM4100, EM4102 a EM4200.

Ak máte pripojenú čítačku, každý zamestnanec sa môže jednoducho prihlásiť
alebo odhlásiť priložením čipu k čítačke. Postup nájdete v tejto kapitole
prihlasovanie zamestnancov môžete použiť aj čítačku čiarových kódov

420

97

. Na

.

Potrebujete však karty s čiarovým kódom.

3.4.5 Pripojenie zákazníckeho displeja
Takzvaný zákaznícky displej je možné bezdrôtovo pripojiť k dotykovej pokladni. Ide o plnohodnotný displej vo
forme tabletu, ktorý je hardvérovo porovnateľný s tabletom, na ktorom beží Dotykačka. V prípade poruchy
pokladne je tak možné zákaznícky displej použiť ako náhradnú pokladnicu
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Zobrazenie pre zákazníkov
Zákaznícky displej je druhý tablet, ktorý však plní funkciu
displeja a zobrazuje účtované položky a reklamné médiá.
Zákaznícky displej tak možno v prípade potreby použiť aj ako
náhradu pokladne. Na displeji zákazníka musí byť
nainštalovaná aplikácia Zákaznícky displej

453

. Potom vložíte

reklamné médiá, ktoré sa majú zobraziť, pomocou Vzdialenej
správy

719

.

Dotyková Pokladňa a zákaznícky displej spolu komunikujú prostredníctvom sieťového pripojenia, preto musia
byť pripojené k rovnakej sieti (k rovnakému aktívnemu prvku). Nezáleží na tom, či sú obe zariadenia pripojené
k bezdrôtovej Wifi sieti alebo cez kábel.
Zákaznícky displej môže byť umiestnený spolu s pokladňou na špeciálnom stojane alebo môže stáť
samostatne. Zákaznícky displej sa k stojanu pripevňuje rovnakým spôsobom ako pokladňa, ide o štandard
VESA.

Konfigurácia zákazníckeho displeja pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Inštalácia a nastavenie
displej.

454

aplikácie Zákaznícky displej na tablete, ktorý bude slúžiť ako zákaznícky

2. Nastavenie funkcie zákazníckeho displeja

455

v pokladni (spárovanie Dotykačky s displejom).

3. Nahrávanie médií a vytváranie zoznamu skladieb
4. Synchronizácia údajov

456

455

prostredníctvom Vzdialenej správy.

medzi pokladňou a zákazníckym displejom.

Ak sa na zákazníckom displeji prestali zobrazovať dáta z pokladnice,
pravdepodobne mu bola priradená iná IP adresa, ako je adresa nastavená v
pokladni. Riešenie nájdete v tomto článku databázy znalostí.
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Používanie zákazníckeho displeja ako pokladnice
Zákaznícky displej možno v prípade potreby použiť ako náhradu (napr. pri poruche pôvodnej pokladnice).
Investícia do zákazníckeho displeja tak zabezpečí v podstate nepretržitú prevádzku pokladničného systému.
Ak teda pôvodná pokladňa zlyhá a vy potrebujete spustiť pokladničný systém na tablete, ktorý sa používa ako
zákaznícky displej, postupujte takto:
1. Nainštalujte pokladničné aplikácie
121

2. V sprievodcovi aktiváciou

108

na zákaznícky displej.

v Dotykačke sa prihláste pomocou e-mailu a hesla pre Vzdialenú správu,
126

zadajte aktuálny licenčný kľúč a nahraďte pôvodnú pokladňu . Údaje z pôvodnej pokladnice sa
prenesú do novej, ktorá bola zákazníckym displejom. Licencia na pôvodnej pokladnici sa automaticky
deaktivuje.
3. Pripojte periférne zariadenia
nastaviť evidenciu tržieb

47

92

a vykonajte potrebnú konfiguráciu pokladnice

128

. Nezabudnite znovu

a nahrať potrebné súbory.

4. Hotovo, môžete začať predávať.
5. Po obnovení prevádzky pôvodnej pokladnice stačí rovnakým spôsobom opäť nahradiť pokladnicu a
preniesť dáta a konfiguráciu späť do pôvodnej pokladnice.

3.4.6 Pripojenie váh
K pokladniam Dotykačka možno pripojiť klasické váhy pomocou kábla, ako aj malé mobilné bezdrôtové váhy
Bluetooth, ktoré možno použiť napríklad na váženú inventúru

499

. Pripojenie váh pomocou kábla môže byť

certifikované.
Klasickú (veľkú) váhu môžete pripojiť pomocou kábla k 15" dotykovej pokladnici
Bluetooth je možno pripojiť k 15" aj 10" dotykovej pokladnici

57

53

. Bezdrôtové váhy

. Oba typy pokladníc Bluetooth pripojenie

podporujú.

Pripojenie a konfigurácia váhy (RS232)

102

(necertifikované pripojenie)

3.4.6.1 Pripojenie a konfigurácia váhy (RS232)
V tejto kapitole nájdete všeobecný postup konfigurácie a pripojenia váhy pomocou kábla k 15" dotykovej
pokladni. Pred použitím a pripojením musí byť váha i pokladnica správne nakonfigurovaná. Tento postup platí
pre váhy s rozhraním RS232 / USB komunikujúce protokolom CAS.
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Pred samotným zapojením
Konfigurácia váhy

103

103

103

Pripojenie k pokladnici

107

Inštalácia a nastavenie ovládača
Nastavenie Dotykačky

108

108

Pred samotným zapojením
1. Nezabudnite odskrutkovať poistnú skrutku zo spodnej strany váhy, ktorá upevňuje teleso váhy a
zabraňuje jej poškodeniu.
2. Pripojte váhu k napájaniu pomocou priloženého napájacieho zdroja.

Konfigurácia váh
Váhy dodávané Dotykačkou
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Vypnutie úsporného režimu
1. Zapnite váhu a počas nabiehania (na displeji sa zobrazí odpočítavanie) stlačte tlačidlo
ACCOUNT. Na displeji sa zobrazí AUTO OFF.
2. Tlačidlom SAVE nastavte 0 a tlačidlom TARE nastavenie uložte.

Nastavenia pre komunikáciu s pokladňou
1. Ak je váha zapnutá, vypnite ju.
1. Váhu zapnite a počas nabiehania (na displeji sa zobrazí odpočítavanie) stlačte tlačidlo 4.
Na displeji sa zobrazí rS mode off.

1. Tlačidlom SAVE nastavte hodnotu na on a tlačidlom TARE uložte.
2. Váhu vypnite a znovu zapnite. Počas nabíjania váhy stlačte tlačidlo TARE.
3. Zadajte PIN 0000 a opätovným stlačením tlačidla TARE potvrďte.
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Váhy CAS ER Plus
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Vstúpte do užívateľského nastavenia váhy. Podržte stlačené tlačidlo
stlačte tlačidlo

a zároveň

.

Prvá aktívna položka v nastaveniach bude A-off. Hodnotu tejto položky nastavte
pomocou tlačidla

na no. Výber potvrďte tlačidlom

, čím sa deaktivuje

automatické vypnutie váhy.

Kliknutím na

prejdite na položku ECr a pomocou tlačidla

nastavte hodnotu 6.

Týmto nastavíte váhu pro komunikáciu s pokladňou na bežné váženie. Výber opäť
potvrďte tlačidlom

.

Menu užívateľských nastavení

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

3 Príprava pokladnice

107

Pripojenie k dotykovej pokladnici
1. Váha je pripojená k dotykovej pokladnici pomocou priloženého kábla USB to RS232 a redukcie NULL
MODEM.
1. Pripojenie váhy k zariadeniu vykoná vyškolený technik dodávateľa / dovozcu váhy. Potom už nie je
možné odpojiť váhu od pokladnice!

Kábel USB to RS232 k pokladnici vždy pripájajte pomocou priloženej redukcie
NULL MODEM. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k nezvratnému
poškodeniu elektroniky váhy!

V niektorých prípadoch je potrebné pripojiť váhu k dotykovej pokladni
prostredníctvom napájaného USB rozbočovača. Kábel s redukciou MODEM
NULL sa potom pripojí k USB rozbočovaču a USB rozbočovač sa potom
pripojí k USB portu pokladnice. Spolu s dotykovou pokladňou dostanete aj
vhodný rozbočovač USB.
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Inštalácia a nastavenie ovládača
1. Spustite Dotykačka Marketplace

108

, nájdite aplikáciu Ovládač váhy a nainštalujte ju.

1. Na pracovnej ploche pokladnice spustite aplikáciu Scale Driver Settings (Nastavenia ovládača váhy).
2. V aplikácii ťuknite na tlačidlo REQUEST PERMISION (Vyžiadať oprávnenie).

Nastavenia Dotykačky
1. Spustite aplikáciu Dotykačka

108

275

a vyberte vážený produkt vo Správe položiek

.

2. Vo vlastnostiach produktu na karte Všeobecné vyberte jednotku váhy. Odporúčame používať kg.
Predajná cena sa preto bude uvádzať za kilogram.
3. Vo vlastnostiach produktu na karte Cena povoľte možnosť Vyžaduje zadanie množstva (vážené
mn.).

Teraz sa pri nabíjaní automaticky doplní vážené množstvo. Toto množstvo potvrďte klávesom Enter.

3.5 Inštalácia aplikácií
Aby sa zabezpečilo, že všetky používané pokladničné programy budú aktuálne, aplikácie nie sú v dotykovej
pokladnici nainštalované. Ak chcete nainštalovať najnovšie verzie, použite aplikáciu Dotykačka
Marketplace, ktorú nájdete na hlavnej obrazovke po spustení pokladnice.

Inštalácia aplikácií na pokladnicu Dotykačka

109

Inštalácia aplikácií Dotykačka do vlastného zariadenia

111

Prvé stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácií sa odporúča vykonať po pripojení
pokladnice k Wifi sieti. Stiahnutie inštalačných a aktualizačných balíkov je
dátovo náročnejšie. V prípade obmedzeného mobilného dátového pripojenia
môže dôjsť k vyčerpaniu dát.
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Inštalácia aplikácií na pokladnicu Dotykačka
Ak chcete nainštalovať aplikácie, ťuknite na ikonu Marketplace v ľavom dolnom rohu obrazovky
pokladnice. Prípadne ťuknite na ikonu Inštalovať Dotykačku na pracovnej ploche.

V Dotykačka Marketplace teraz bude k dispozícii aplikácia Dotykačka. Ťuknutím na tlačidlo
INŠTALOVAŤ ju nainštalujte.
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Po nainštalovaní Dotykačky budú v Marketplace k dispozícii ďalšie aplikácie. Pokračujte teda
inštaláciou ďalších pokladničných aplikácií ako napríklad Sklad
týchto aplikácií však môže podliehať vašej licencii Dotykačky

Dotykačka - Kompletná príručka
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alebo Rezervácie

749

. Používanie

.
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Dotykačka Marketplace tiež automaticky aktualizuje všetky nainštalované
aplikácie. Ak sa aplikácie neaktualizujú pravidelne automaticky

479

, odstráňte

dáta aplikácie Dotykačka Marketplace v nastaveniach aplikácie Android podľa
tohto postupu

481

.

Inštalácia aplikácií Dotykačka do vlastného zariadenia
Ak potrebujete nainštalovať aplikácie Dotykačka do vlastného zariadenia, použite na to opäť Dotykačka
Marketplace. Prejdite na stránku https://marketplace.dotykacka.cz a ťuknite na tlačidlo:

Stiahnite si teda inštalačný balíček Dotykačka Marketplace do svojho zariadenia a nainštalujte ho. V
niektorých prípadoch môže byť potrebné pred inštaláciou povoliť inštaláciu z neznámych zdrojov v
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nastaveniach systému Android. Vaše zariadenie môže byť predvolene nastavené tak, aby blokovalo inštaláciu
aplikácií mimo obchod Google Play.
Po nainštalovaní otvorte Dotykačka Marketplace, odsúhlaste licenčné podmienky a potom vyberte aplikácie,
ktoré chcete nainštalovať. Jednotlivé pokladničné aplikácie sa budú prostredníctvom Dotykačka Marketplace
tiež automaticky aktualizovať.

3.6 Aktivácia
Pri prvom spustení aplikácie Dotykačka sa zobrazí sprievodca aktiváciou. Na dokončenie aktivácie je
potrebný licenčný kľúč. Ten nájdete na dodacom liste alebo na certifikáte, ktorý je súčasťou balenia.
Aktivácia je dôležitá pre plnú funkčnosť pokladničného systému a vytvorenie účtu vo Vzdialenej správe

506

(cloudu).

Licenčný kľúč možno použiť opakovane, napr. na aktiváciu novej pokladnice,
keď je pôvodná pokladnica poškodená. Licencia na pôvodnej pokladnici sa
však po novej aktivácii automaticky zruší.

V niektorých prípadoch je potrebné po prvom spustení Dotykačky a na konci
sprievodcu aktiváciou povoliť oprávnenia. Ak chcete zabezpečiť správne
fungovanie pokladničné aplikácie, povoľte všetky ponúkané oprávnenia.

Začíname
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Ak pracujete s pokladnicou prvýkrát a ešte ste si nevytvorili účet vo Vzdialenej správe (cloudu), vyberte
možnosť NOVÝ ZÁKAZNÍK. Túto možnosť vyberte aj vtedy, ak chcete používať Dotykačku po 30 dní na
skúšku, pozrite si kapitolu Aktivácia skúšobnej verzie

120

.

Ak už Dotykačku používate a máte teda vytvorený cloud, vyberte možnosť EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍK. V
ďalších krokoch sa budete môcť rozhodnúť, či vytvoríte nový samostatný cloud pre túto pokladnicu, alebo ju
pripojíte k už existujúcemu cloudu.

Som nový zákazník

113

Som existujúci zákazník

121

3.6.1 Nový zákazník

Aktivácia nového zákazníka
Najprv vyberte krajinu, v ktorej pokladnicu používate. V závislosti od aktuálneho jazyka systému v
pokladni vám Dotykačka ponúkne príslušnú krajinu. V závislosti od zvolenej krajiny sa potom
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automaticky nastavia dôležité vlastnosti pokladnice, ako napríklad mena, zaokrúhľovanie platieb alebo
sadzby DPH. Pokračujte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

V zobrazenom dialógovom okne zadajte licenčný kľúč (používajte len veľké písmená) a vyjadrite súhlas
s obchodnými podmienkami. Potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ. Ak chcete aktivovať skúšobnú
verziu, pozrite si túto kapitolu

Dotykačka - Kompletná príručka
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Druhým krokom je vyplnenie kontaktných údajov, pomocou ktorých bude licencia zaregistrovaná. Tieto
kontaktné a identifikačné údaje sa budú používať aj na fakturáciu. Informácie o spoločnosti môžete
ľahko doplniť na základe zadaného identifikačného čísla ťuknutím na tlačidlo ZÍSKAŤ INFORMÁCIE Z
ARESU. Na prihlásenie do Vzdialenej správy

510

použijete svoju e-mailovú adresu a vlastné heslo. Po

vyplnení všetkých informácií pokračujte ťuknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ.
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E-mail, ktorý zadáte v sprievodcovi aktiváciou, sa bude používať na
prihlásenie do Vzdialenej správy a tiež ako kontaktná a fakturačná e-mailová
adresa. Na tento e-mail preto budete dostávať aj všetky oznámenia o
fakturácii. Uistite sa, že ste zadali správnu e-mailovú adresu!
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Ak sa zadaná e-mailová adresa zhoduje s účtom, ktorý ste už vytvorili skôr vo
Vzdialenej správe, automaticky sa zobrazí výzva na prihlásenie do tohto účtu.
Táto možnosť je podrobne popísaná v tejto kapitole

121

.

Teraz si vyberte typ svojho podniku. Ťuknite na príslušnú možnosť, ktorá najlepšie reprezentuje vašu
prevádzku, a potom vyberte jej podskupinu. V prípade gastra to môže byť napríklad Kaviareň,
cukráreň.

Zobrazí sa rekapitulácia použitých nastavení. Môžete to zmeniť ťuknutím na zelený textový odkaz
ste napríklad v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Gastro, aktivujete mapu stolov
maloobchodu to bude Okamžitý predaj

165

. Ak

, v prípade

(PLU klávesnica), tj. rýchle účtovanie pomocou jednoduchej

kalkulačky. Všetky možnosti však môžete neskôr zmeniť v nastaveniach aplikácie

Dotykačka - Kompletná príručka
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Tlačidlom UPRAVIŤ

118

znova vyberiete typ a druh podniku. V časti

nastavenia pokladnice podľa krajiny vybranej v prvom kroku

113

sa potom zobrazia základné

.

Ak je všetko v poriadku, ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Ďalším krokom je úprava základných parametrov pokladnice, ako je prostredie, názov a adresa
prevádzkarne. Vyplnená adresa prevádzkarne sa automaticky nastaví ako hlavička pre tlač
pokladničných blokov

398

. Neskôr ich môžete zmeniť vo Vzdialenej správe v časti Nastavenia cloudu

536

Po nastavení preferovaných možností ťuknite na Začať používať aplikáciu Dotykačka.
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Nakoniec po dokončení sprievodcu aktiváciou povoľte všetky požadované oprávnenia, aby Dotykačka
mohla správne fungovať. Teraz môžete začať Dotykačku naplno používať. Po dokončení sprievodcu
aktiváciou sa zobrazí jej hlavná obrazovka

Dotykačka - Kompletná príručka
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Dbajte na správne určenie, či ste alebo nie ste platcom DPH. Táto voľba má
vplyv na spôsob, akým pokladnica počíta ceny produktov.

3.6.1.1 Aktivácia skúšobnej verzie
Skúšobnú verziu Dotykačky môžete používať na vlastnom zariadení a využiť 30-dňovú skúšobnú lehotu.
Počas tohto obdobia môžete aplikáciu používať bez akýchkoľvek obmedzení, len nemáte k dispozícii
Vzdialenú správu

506

. Po uplynutí skúšobnej doby si musíte zakúpiť licenciu a aktivovať

112

Dotykačku

pomocou licenčného kľúča, aby ste ju mohli ďalej používať.

Najprv vyberte krajinu, v ktorej pokladnicu používate. V závislosti od aktuálneho jazyka systému v
pokladni vám Dotykačka ponúkne príslušnú krajinu. V závislosti od zvolenej krajiny sa potom
automaticky nastavia dôležité vlastnosti pokladnice, ako napríklad mena, zaokrúhľovanie platieb alebo
sadzby DPH. Pokračujte tlačidlom POKRAČOVAŤ.
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Ak chcete spustiť skúšobnú verziu, potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami na úvodnej obrazovke
sprievodcu aktiváciou

a potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ SO SKÚŠOBNOU VERZIOU

V ďalšom kroku pokračujte výberom typu prevádzky

117

. Potom štandardne dokončite sprievodcu aktiváciou a

môžete začať Dotykačku používať.

3.6.2 Existujúci zákazník

Aktivácia existujúceho zákazníka
V zobrazenom dialógovom okne zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie do konta Vzdialenej
správy. Nezabudnite zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami. Nakoniec ťuknite na tlačidlo
PRIHLÁSIŤ SA. Ak ste zabudli heslo, ťuknite na položku Nemám prihlasovacie údaje do vzdialenej
správy a heslo tak resetujte.

Dotykačka - Kompletná príručka
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V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí nižšie, zadajte licenčný kľúč (používajte len veľké písmená),
opätovne odsúhlaste obchodné podmienky a pokračujte ťuknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Ak máte viacero pokladníc a cloudových úložísk, budete teraz vyzvaní na výber úložiska, do ktorého
bude táto pokladnica ukladať údaje. Pokladnice patriace do toho istého cloudu zdieľajú dáta. Ak
chcete pridať pokladňu už do vytvoreného cloudu, ťuknite na daný cloud. Stlačením tlačidla +
VYTVORIŤ NOVÝ CLOUD vytvoríte nové úložisko pre túto pokladnicu. Môžete to však urobiť aj v
ďalšom kroku.
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V ďalšom kroku vyberte, či chcete nahradiť existujúcu pokladňu alebo vytvoriť novú. Postup náhrady
pokladnice nájdete v tejto kapitole

126

. Treťou možnosťou je vytvoriť nové úložisko pre pokladnicu,

ktorú aktivujete. V tomto prípade bude mať pokladnica svoje vlastné úložisko (cloud), a teda nebude
mať prístup k iným pokladniciam (dátam), ktoré už máte v inom predtým vytvorenom cloude. Všetky
možnosti sú podrobne popísané. Preto vám odporúčame, aby ste sa pred výberom konkrétnej
možnosti oboznámili so zobrazeným popisom jednotlivých možností.
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· Chcem pridať nové zariadenie

124

124

(pokladňu)

V prípade pridania nového zariadenia je potrebné vybrať typ prevádzky

117

a znovu nastaviť základné

parametre pokladnice. Od tohto momentu sa všetky vytvorené kategórie a produkty z pôvodného
úložiska (cloud) automaticky synchronizujú do nového zariadenia. Táto možnosť teda pridáva ďalšiu
pokladnicu už do vytvoreného úložiska.
· Chcem vymeniť zariadenie

126

(pokladňu)

Pri výmene zariadenia sa pôvodná pokladnica deaktivuje a údaje z tejto pokladnice sa prenesú do novej
pokladnice. Tento postup je vhodný napríklad v prípade reklamácie pokladnice, keď dostanete
pokladnicu novú. Táto možnosť deaktivuje vybranú pokladnicu a prenesie údaje z tejto pokladnice do
novej pokladnice.
· Chcem vytvoriť nový cloud

129

Pre aktuálne aktivovanú pokladňu sa vytvorí nový samostatný cloud. V pokladni preto nebudú žiadne
produkty a údaje. Túto možnosť použite, ak potrebujete, aby nová pokladňa pracovala úplne nezávisle.

3.6.2.1 Pridanie nového zariadenia
Do existujúceho cloudu môžete pridať nové zariadenie (pokladňu). Táto pokladnica potom prevezme niektoré
nastavenia a produkty, ktoré už používate v iných pokladniciach pripojených k tomuto cloudu. Všetky
pokladnice v rámci jedného cloudu preto zdieľajú údaje. Pokladnice v jednom cloude sú vždy priradené jednej
spoločnosti. Ďalšie informácie o možnostiach cloudu nájdete v databáze znalostí.
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Postup v tejto kapitole nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu

125
121

, v ktorej aktivujete pokladňu ako existujúci

zákazník.

Chcem pridať nové zariadenie
V zobrazenom dialógovom okne zadajte licenčný kľúč (používajte len veľké písmená) a vyjadrite súhlas
s obchodnými podmienkami. Potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Ďalej už len nastavíte typ prevádzky a základné vlastnosti pokladnice. Všetko je popísané v tejto
kapitole

117

.
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126

3.6.2.2 Nahradenie pokladnice
Nahradenie zariadenia znamená, že údaje z jednej pokladnice sa prenesú do novej pokladnice. Pôvodná
pokladnica bude po prenose dát neaktívna. Vďaka možnosti jednoduchého nahradenia zariadenia je možné
rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky novú pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu počas poruchy alebo
reklamácie pôvodného zariadenia. Na správne fungovanie procesu nahradenia je potrebné stabilné
506

internetové pripojenie. Údaje sa do novej pokladnice nahrávajú zo Vzdialenej správy
Postup v tejto kapitole nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu

121

.

, v ktorej aktivujete pokladňu ako existujúci

zákazník.

· Ak je to možné, vykonávajte nahradenie mimo pracovný čas a v

dostatočnom predstihu pred začiatkom prevádzky. V závislosti od
množstva údajov môže nahradenie pokladnice trvať niekoľko hodín.
Preto sa odporúča nahradiť pokladnicu večer a nechať ju bežať cez noc,
aby sa preniesli všetky údaje.
· Kým sa prenos údajov nedokončí, môže sa pokladnica správať

neštandardne a je možný pád aplikácie z dôvodu neúplných dát.
· Pred nahradením pokladnice sa odporúča uložiť inventúru s aktuálnymi

skladovými zásobami

704

(tlačidlo Kopírovať stav skladu). Tým sa

výrazne urýchli prenos dát do novej pokladnice.

Ako postupovať, keď chcete nahradiť existujúce zariadenie
Vyberte položku NAHRADIŤ ZARIADENIE a potom ťuknutím na príslušné tlačidlo vedľa vybranej
pokladnice vyberte pokladnicu, ktorú chcete nahradiť.
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Dávajte pozor, aby ste pre nahradenie nevybrali aktívnu (stále používanú)
pokladňu. Po prenose údajov bude pokladničná aplikácia na tejto pokladnici
deaktivovaná a nebudete ju môcť ďalej používať. Pri výmene pokladnice sa do
nového zariadenia prenesie aj licencia!

V ďalšom kroku budete upozornení, že aplikáciu pokladní Dotykačka už nebudete môcť používať na
pôvodnej pokladnici, pretože údaje a licenčný kľúč budú prenesené do novej pokladnice. Ťuknite na
položku Beriem na vedomie, čím potvrdíte prijatie. Nakoniec vyberte, ako staré doklady chcete
preniesť, a ťuknite na tlačidlo Nahradiť zariadenie. Počet prenášaných dokladov ovplyvňuje čas
potrebný na dokončenie synchronizácie. Doklady staršie ako 3 mesiace zostanú k dispozícii vo
Vzdialenej správe

593

.
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Po ťuknutí na tlačidlo Nahradiť zariadenie sa automaticky prenesú údaje a nastavenia z pôvodnej
pokladnice. V závislosti od objemu údajov to môže trvať niekoľko hodín. Nakoniec po dokončení
sprievodcu nahradením pokladnice povoľte všetky požadované oprávnenia, aby Dotykačka mohla
správne fungovať. Teraz sa zobrazí hlavná obrazovka

145

aplikácie a môžete začať Dotykačku naplno

používať.

Po dokončení prenosu dát odporúčame skontrolovať nasledujúce údaje (pred začiatkom účtovania):
1. Číslovanie dokladov
2. Nastavenie tlače
3. Mapu stolov

353

390

437
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4. Evidenciu tržieb

129

47

3.6.2.3 Vytvorenie nového cloudu
Vytvorenie nového cloudu znamená, že pre novú pokladnicu sa vytvorí samostatné úložisko, v ktorom bude
pokladnica uchovávať svoje dáta. Prvá pokladňa, pre ktorú vytvoríte nový cloud, nebude obsahovať žiadne
produkty ani dáta. Neskôr môžete do nového cloudu pridať ďalšie pokladnice. Tieto pokladne potom zdieľajú
údaje z dát na úložisku.
Príkladom sú dve pobočky spoločnosti v Prahe a Bratislave, ale každá pobočka predáva iný sortiment
výrobkov. V oboch pobočkách sú vždy dve pokladnice. Pre každú pobočku je potom k dispozícii samostatný
cloud a pokladnice v pobočkách zdieľajú údaje len zo svojho cloudu.
Ak obe pobočky predávajú rovnaký sortiment výrobkov, pokladnice môžu používať jeden spoločný cloud a
zdieľať produkty a dáta. Ďalšie informácie o možnostiach cloudu nájdete v databáze znalostí.
Postup v tejto kapitole nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu

121

, v ktorej aktivujete pokladňu ako existujúci

zákazník.

Ako postupovať, keď chcete vytvoriť nové úložisko
Zadajte informácie o spoločnosti, ktorá bude používať nový cloud, a ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.
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V zobrazenom dialógovom okne zadajte licenčný kľúč (používajte len veľké písmená) a vyjadrite
súhlas s obchodnými podmienkami. Potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.
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Teraz vyberte typ prevádzky a základné parametre pokladnice. To všetko je popísané v tejto
kapitole

117

. Po dokončení sprievodcu dostanete informácie o novom cloude na vami zadaný e-mail.

Nakoniec po dokončení sprievodcu pridaním nového cloudu povoľte všetky požadované oprávnenia,
aby Dotykačka mohla správne fungovať. Teraz môžete začať používať aplikáciu Dotykačka, zobrazí
sa hlavná obrazovka

145

.
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Po prihlásení do Vzdialenej správy

132
506

si budete môcť vybrať, ku ktorému

cloudu sa chcete pripojiť. Ďalšie informácie o výbere cloudu nájdete v tejto
kapitole

512

.
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Základný popis obrazovky / Ako účtovať / Správa položiek (produktov a kategórií) /
Prehľad trřieb / Reporty / Rozšírené nastavenia aplikácie / Aktualizácie pokladničných
aplikácií

4 Práca s pokladňou

134

4 Práca s pokladňou
Táto kapitola a jej podkapitoly popisujú všetky operácie s dotykovou pokladňou. Na prácu s pokladňou sa
používajú aplikácie Dotykačka

145

a Sklad

470

, ktoré sa však musí najprv nainštalovať

108

. Ak si prejdete každú

časť od začiatku do konca, zvládnete všetky postupy práce s produktmi, účtami alebo skladom. Stanete sa
majstrom v ovládaní Dotykačky.

Ako počíta Dotykačka?

134

Ako zaistiť, aby Dotykačka bežala čo najrýchlejšie?
Aké sú možnosti zliav?

141

Hlavná obrazovka a základné operácie s pokladňou
Mapa stolov

145

246

Otvorenie / zatvorenie pokladnice
Správa užívateľov
Správa položiek
Prehľad tržieb
Reporty

140

275

413

249

/ Viacero predajcov na jednej pokladni

/ Vytvorenie, odstránenie kategórie

278

/ Vytvorenie, odstránenie produktu

283

333

335

Oznámenie

344

Nastavenie aplikácie

344

Zabezpečenie pokladnice
Aktualizácia aplikácií

34

479

4.1 Ako počíta Dotykačka?
Aby ste správne pochopili, ako vlastne Dotykačka pracuje a zaobchádza s dátami, prečítajte si túto kapitolu.
Nájdete tu niekoľko dôležitých pojmov a operácií vrátane ich nadväznosti na prehľad tržieb a skladové
zásoby.

Otvorené účty

135
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Vystavenie (zaplatenie) účtu
Storno účtu

135

136

Vklady a výdavky

137

Otváranie a zatváranie pokladnice
Konečná cena
DPH

135

137

138

139

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

Otvorené účty
Otvorený účet je dočasný účet, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť a pridať naň ďalšie položky. V tejto
kapitole

216

je popísané, ako vytvárať otvorené účty a pracovať s nimi. Ak vytvoríte otvorený účet, hodnota

tohto účtu nenavýši tržby, ani neodčíta skladové zásoby z naúčtovaných položiek. Hodnotu otvorených účtov
môžeme zobraziť v prehľade tržieb

333

. Ak pri zatvorení pokladnice

249

nie sú uzavreté (zaplatené) všetky účty,

budete o tom informovaní.
V prehľade tržieb nájdete nasledujúce položky týkajúce sa otvorených účtov:
Otvorené účty (zmena)

Celkový počet aktuálne otvorených účtov oproti predchádzajúcim zmenám či dňom

Otvorené účty (celkovo)

Celkový počet aktuálne otvorených účtov z tejto a predchádzajúcich zmien či dní

Vystavenie (zaplatenie) účtu
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136

Ako vystaviť a zaplatiť účet si môžete prečítať tu
obrazovke

145

189

. Po ťuknutí na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej

sa zobrazí Platobný dialóg. V tomto okamihu sa účtovaný tovar okamžite odpočíta zo

skladových zásob, otvorený účet sa zaúčtuje a vytvorí sa nový pokladničný doklad.
V platobnom dialógu vyberiete typ platby, predvolene sú k dispozícii Hotovosť, Platobná karta a
Stravenky. Po ťuknutí na tlačidlo ZAPLATENÉ sa účet zaplatí.
O hodnotu zaplateného účtu sa navýšia celkové tržby a tiež prijatá hotovosť, ktorú ste fyzicky obdržali a ktorá
bude vyžadovaná pri uzatváraní pokladnice. Pri zvolení platby kartou sa o hodnotu zaplateného účtu navýšia
celkové tržby. V Prehľade tržieb

333

sa tieto transakcie nachádzajú v časti Tržba (Platobná karta). Na prijatú

hotovosť to nebude mať vplyv a platby platobnou kartou nezvýšia hotovosť v pokladnici.

Storno účtu
Stornovanie účtu je možné vykonať v Histórii
STORNOVAŤ TENTO ÚČET

235

ťuknutím na vybraný účet a zvolením možnosti

prostredníctvom tlačidla

. Pri stornovaní účtu máme na výber dve

možnosti, storno bez spätného naskladnenia predaných položiek a storno s naskladnením, kedy sa nám
predané položky a odťažené suroviny naspäť vrátia na sklad.
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Storno už zaplateného účtu poníži aktuálny stav pokladne o hodnotu stornovaného účtu. Celkové tržby budú
o stornovaný účet znížené. V prípade storna nezaplateného účtu sa hotovostný stav pokladnice nezmení, do
tržieb sa storno započíta rovnakým spôsobom ako pri stornovaní zaplateného účtu.

Vklady a výdavky
Tlačidlo PRÍJEM/VÝDAJ

244

slúži na vkladanie alebo vyberanie hotovosti z pokladnice počas aktuálnej

zmeny. Príjem alebo výdaj zvyšuje alebo znižuje konečnú hotovosť pri uzávierke. V Prehľade tržieb

333

nájdete vklad či výdaj v časti Pokladničné príjmy/výdavky.

Otváranie a zatváranie pokladnice
Pred predajom výrobkov je potrebné otvoriť pokladňu

249

. Pri otvorení pokladnice zadávate počiatočnú

hotovosť, čo je suma peňazí, ktorá je aktuálne v pokladnici. Otvorením pokladnice sa začne tzv. zmena.
Suma zaznamenaná pokladňou sa počas predaja kumuluje. Na konci zmeny musíte pokladňu opäť zavrieť
.
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138

Pri uzatváraní pokladnice zadáte do pokladnice konečnú hotovosť. Tá by v ideálnom prípade mala byť rovná
sume počiatočnej hotovosti, hotovosti prijatej z predaja tovaru, hotovostných vkladov a prípadne odpočtu
čiastky zo storien a výdavkov teda hotovosti vydanej. Na základe rozdielu medzi touto sumou spočítanou
Dotykačkou a sumou zadanou ako konečná hotovosť systém vypočíta manko aj prebytok po uzavretí
pokladnice. Podľa nastavených užívateľských práv

429

môže pokladňa túto sumu zobraziť pred zatvorením

pokladnice. Pri uzatváraní pokladnice budete informovaní aj o nezaplatených a otvorených účtoch, pozri
predchádzajúce informácie

135

.

Konečná cena
Ako Dotykačka vypočítava konečnú cenu? Sadzba DPH sa pripočíta k cene výrobku bez DPH a výsledok sa
zaokrúhli. Tento výsledok sa potom vynásobí predaným množstvom a výsledok sa opäť zaokrúhli:
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Cena bez DPH + Sadzba DPH @ Cena s DPH x predané množstvo @ Konečná cena

Aby ste pochopili proces výpočtu v Dotykačke, odporúčame oboznámiť sa s
jednotlivými položkami na uzávierke

254

.

DPH
Dotykačka nepočíta DPH z celkovej zaokrúhlenej sumy tržieb, ale z DPH pri jednotlivých položkách na účte.
Pri jednotlivých položkách potom dochádza po výpočte k zaokrúhleniu ceny bez DPH na 2 desatinné miesta.

Nezabudnite, že cena bez DPH + hodnota DPH = cena s DPH a naopak.

Jednoduchý príklad výpočtu DPH
Cena jedného kusu tovaru podliehajúceho základnej sadzbe dane je 36,90,- EUR bez DPH.
· Výpočet dane: 36,90 × 21 % = 7,749
· Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta: 7,75,- EUR
· Celková cena: 36,90 + 7,75 = 44,65,- EUR
· Po zaokrúhlení na celé koruny pri platbe v hotovosti: 45,- EUR

Zaokrúhlenie vo výške 0,35 EUR, ktoré sa na účtenke objaví ako nová položka, sa do základu dane
nezapočítava. V rozpise DPH je zaokrúhľovanie rozdelené osobitne.

Podrobné príklady výpočtu
Účet obsahuje 3 položky v jednotkovej cene 35,- EUR s DPH 15 %. Výpočet vychádza z ceny s DPH:
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· 3 ks x 35 = 105,- EUR = celková cena s DPH
· DPH = 105 - 91,30 = 13,70,- EUR

Ak by sme mali na účte spolu 25 položiek, tj. 25 x 3 položky po 35,- EUR, výpočet by bol nasledovný:
· 105 x 25 = 2625,- EUR vrátane DPH
· 91,30 x 25 = 2 282,50,- EUR bez DPH
· DPH = 342,50,- EUR

Ak máme 15 účteniek s týmito 25 × 3 položkami po 35,- EUR. Sumy pokladničných bločkov je potrebné
sčítať:
· s DPH = 2625 x 15 = 39 375,- EUR
· bez DPH = 2282,50 x 15 = 34 237,5,- EUR
· DPH = 342,50 x 15 = 5 137,5,- EUR

Chybný výklad predpokladá výpočet DPH len z celkovej sumy s DPH 39 375,EUR (z vyššie uvedeného príkladu), ktorá sa zobrazuje v prehľade tržieb vo
Vzdialenej správe. V tomto prípade 39375 / 1,15 = 34239,13,- EUR bez DPH.
DPH sa potom vypočíta 39375 - 34239,13 = 5135,87,- EUR. V porovnaní so
správnym výpočtom je v tomto prípade rozdiel v DPH 1,63,- EUR.

4.2 Ako zaistiť, aby Dotykačka bežala čo najrýchlejšie?
Odozva pokladničnej aplikácie závisí od viacerých faktorov, ktoré sú ovplyvnené spôsobom používania
Dotykačky. Ako teda používať pokladňu, aby fungovala čo najrýchlejšie?

Dotykovú pokladnicu pravidelne reštartujte alebo ju vypnite, keď sa
nepoužíva.
Dlhá nepretržitá prevádzka znamená postupné spomaľovanie odozvy zariadenia. To platí pre každé
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zariadenie s operačným systémom. Preto dotykovú pokladnicu vypínajte
keď je mimo prevádzku, prípadne ju aspoň raz týždenne reštartujte

26

26

napríklad v noci alebo

.

Dbajte na uzatváranie zmien.
Ak pokladnica zostáva dlhú dobu otvorená, dochádza k nárastu dát v databáze Dotykačky. Akonáhle
pokladnicu uzavriete, tieto dáta budú synchronizované so Vzdialenou správou a z databázy
vymazané. Otváranie a uzatváranie

249

pokladnice teda pomáha k rýchlejšej odozve, pretože

Dotykačka nemusí spracovávať a držať veľké množstvo dát v databáze, ako v prípade, keď
pokladnicu dlhodobo (napr. niekoľko mesiacov) neuzavriete.

Do dotykovej pokladnice neinštalujte aplikácie tretích strán .
Dotyková pokladnica je navrhnutá ako jednoúčelové zariadenie. Podobne aj aplikácia Dotykačka je
vyvinutá tak, aby čo najlepšie využívala možnosti našich tabletov. Inštaláciou ďalších
(nepokladničných) aplikácií zaberáte Dotykačke priestor a výrazne zariadenie spomaľujete. Iné
aplikácie, ako napríklad Facebook alebo YouTube, sú náročné na výpočtový výkon a pri dlhom
spustení výrazne znižujú odozvu pokladnice. Nezabudnite, že aj keď zariadenie reštartujete a
neukončíte tieto aplikácie ručne, po spustení sa znovu spustí na pozadí.

4.3 Aké sú možnosti zliav?
Dotykačka ponúka pomerne širokú škálu možností zliav pre vašich zákazníkov, tj. nakupujúcich. V závislosti
od toho, kde zľavu nastavíte, sa môže uplatňovať v percentách alebo v korunách. Nižšie uvedený prehľad
ukazuje, kde je možné nastaviť a uplatniť zľavy:
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Možnosti zliav v Dotykačke
283

Pevná zľava
nastavená u
produktu

v%

Vo vlastnostiach každého vytvoreného produktu
môžete na karte Cena nastaviť
percentuálnu zľavu po aktivácii možnosti Akcia (v zľave). Nastavená zľava sa
automaticky akceptuje pri každom predaji.

Špeciálna zľava na
produkt

v
EUR

Ak vytvoríte a následne pridáte na účet špeciálny zľavnený produkt , budete môcť
zadať výšku zľavy. Suma sa potom automaticky použije na celý účet a rovnomerne sa
rozdelí na všetky položky na účte.

Zľava z celkového
účtu

v%

Pred konečnou platbou môžete Platobnom dialógu
možnosti účtu
poskytnúť zľavu pre celý účet .

Zľava uplatnená na
otvorený účet

v%

Vo vlastnostiach otvoreného účtu sa pod ikonou Možnosti účtu
nachádza voľba
POSKYTNÚŤ ZĽAVU. Takto nastavená zľava sa uplatní na každú položku účtu.

Zľava na položku na
účte

v%
i
EUR

Vo vlastnostiach naúčtovaného produktu
môžete na karte Zľava nastaviť
percentuálnu zľavu aj zľavu v korunách. Zadaná zľava platí len pre konkrétnu položku
na účte, na ktorú bola nastavená.

Zákaznícka zľava

v%

V nastaveniach aplikácie
môžete vytvoriť niekoľko Zľavových skupín
s
definovaným percentom zľavy. V zákazníckom účte
potom môžete priradiť
každého zákazníka k jednej z vytvorených skupín. Zľava definovaná v zľavovej
skupine sa uplatní na každú položku na účte.

297

200

189

pomocou ponuky Rozšírené

207

183

170

344

445

229

Okrem vyššie uvedených zliav je možné prostredníctvom Vzdialenej správy
vytvoriť cenové pravidlá, ktoré zabezpečia dočasnú zmenu ceny produktu na
základe konkrétneho dátumu, času alebo dňa v týždni. Túto možnosť možno
využiť pri pravidelných alebo jednorazových zľavových akciách, ako sú Black
Friday, Happy Days atď. Tieto možnosti sú opísané v tejto kapitole

651

.

K možnostiam poskytovania zliav sa ďalej viažu tieto užívateľské práva a nastavenia:
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Práva a nastavenia týkajúce sa zliav
Právo užívateľa
Poskytovať zľavy

429

Každý užívateľ pokladnice by mal mať súbor práv . Súbor práv určuje, aké činnosti
môže užívateľ vykonávať v pokladnici a aplikácii Sklad. Jedným z práv je možnosť
poskytovať zľavy
.
433

Právo používateľa Upraviť
cenu položky na účte

433

Ak je toto právo
aktívne, umožňuje obsluhe zmeniť predajnú cenu výrobku po jeho
pridaní na účet. Užívateľ však musí mať právo vykonávať zmeny zaparkovaných /
nezaparkovaných položiek. Bez tohto práva nebude možné pri úprave
zaparkovaných / nezaparkovaných položiek na účte zmeniť ich cenu. Karta Cena v
tomto dialógu
nebude k dispozícii.
170

Nastavenie maximálnej
zľavy v kategórii

278

Vo vlastnostiach kategórie produktov
môžete nastaviť maximálnu povolenú výšku
zľavy. Tento limit bude platiť pre všetky produkty v danej kategórii. Nie je možné
uplatniť vyššiu zľavu, ako je nastavená zľava. Nevzťahuje sa však na zľavu za celý
účet
v platobnom dialógu
207

189

Neaplikovať hromadné
zľavy pri produkte

Vo vlastnostiach produktu môžete povoliť neuplatňovanie hromadnej zľavy. Ak je táto
možnosť povolená, na tento produkt sa nikdy neuplatní žiadna zľava pre celý účet .

Nastavenie maximálnej
zľavy pre zamestnanca

Vo vlastnostiach užívateľského účtu
môžete nastaviť maximálnu povolenú zľavu pre
konkrétneho užívateľa. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na
položku na účte , nie na zľavu za celý účet .

207

417

170

207

Kombinácia rôznych nastavení a oprávnení týkajúcich sa zliav ovplyvňuje, ako sa Dotykačka správa pri
uplatňovaní konkrétnych zliav na produkt, položku účtu alebo celý účet:
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Oprávnenia / nastavenia

Právo Poskytovať zľavy vypnuté

Právo Poskytovať zľavy vypnuté
Nastavené Obmedzenie zľavy u kategórie

Dotykačka
- Kompletná
príručka
Právo
Poskytovať
zľavy vypnuté
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O - uplatňuje se
X - neuplatňuje sa / nie je možné
1)

Ak však ani jedna položka na účte nemá povolenú možnosť hromadnej zľavy, nebude možné vystaviť pokladničný bloček.

4.4 Hlavná obrazovka a účtovanie
Po zapnutí

26

dotykovej pokladnice a spustení aplikácie Dotykačka sa zobrazí hlavná obrazovka, ktorá je

východiskovým bodom pre všetky činnosti s pokladnicou. Podrobný popis jednotlivých častí hlavnej
obrazovky nájdete v sprievodcovi hlavnou obrazovkou

152

.

Užívateľské prostredie a rozloženie ovládacích prvkov sa môže líšiť v závislosti od vlastností zariadenia, na
ktorom Dotykačku používate. Hlavná obrazovka a ovládacie prvky aplikácie sa prispôsobia veľkosti displeja.
Na mobilných zariadeniach s displejom menším ako 8" sa Dotykačka prepne do mobilného zobrazenia

Hlavná obrazovka
Účtovanie

158

.

146

148

Obrazovka s naúčtovanými produktmi
Prázdny účet

149

150

Účtovanie s mapou stolov

150

Účtovanie so zadaním špecifických volieb

172

Nižšie je zobrazené užívateľské rozhranie dotykovej pokladnice. Prvým
krokom pred začatím práce s pokladňou (účtovaním) je vždy otvorenie
pokladnice. Ako otvoriť alebo zatvoriť pokladňu nájdete v tejto kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka

249

.
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Ak ste pri aktivácii pokladnice

146
117

vybrali ako typ prevádzky možnosť Obchod

alebo ste v nastaveniach pokladnice

363

vybrali mód Okamžitý predaj, v

hlavnej časti obrazovky sa namiesto panela produktov zobrazí kalkulačka,
znázornená v časti

na obrázku nižšie. To vám umožní uskutočniť tzv.

okamžitý predaj. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v kapitole Okamžitý
predaj

165

.

Hlavná obrazovka a základné pokladničné operácie

Dotykačka - Kompletná príručka
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Postranné menu - Prístup k rozšíreným nastaveniam
prehľadom tržieb

333

či reportom

335

344

Dotykačky alebo prístup k

. Nájdete tu aj možnosť Správa položiek, ktorá

slúži na vytváranie produktov a ich kategórií
tržieb, nájdete tu položku na jej nastavenie

275

47

. Ak nemáte nastavenú evidenciu

. Ťuknutím

155

155

na položku Licencie

zobrazíte typ aktuálnej licencie a tiež licenčný kľúč používaný v tejto pokladnici.
Ikona postranného menu - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte postranné menu
V tejto časti sa zobrazuje aj meno prihláseného užívateľa

413

154

.

. Ak je užívateľ

označený ako samostatný predajca, jeho meno bude zvýraznené.
Dlaždicové menu - Obsahuje tlačidlá pre základné pokladničné operácie. V
spodnej časti sa priebežne zobrazuje posledný zaplatený alebo nezaplatený účet a
celková suma aktuálne otvoreného účtu. Popis jednotlivých tlačidiel nájdete v tejto
kapitole

214

. Po naúčtovaní produktu zmizne ponuka dlaždíc a zobrazí sa aktuálne

otvorený účet

149

. Ťuknutím na položky účtu upravíte ich vlastnosti a množstvá.

Panel kategórií - zobrazuje vytvorené kategórie produktov. Tento panel môžete
vodorovnom smere posúvať prstom.
Ikona zoznamu kategórií - ak máte veľký počet kategórií, použite túto ikonu na ich
zobrazenie v prehľadnej forme.
Panel produktov - Po ťuknutí na vybranú kategóriu sa v tejto časti zobrazia
produkty, ktoré do nej patria. Ťuknutím na produkt sa produkt pridá na účet. Po
naúčtovaní sa produkt zobrazí na ľavej strane ako položka účtu

149

. Ťuknutím na

položky účtu upravíte ich vlastnosti a množstvá. Pomocou prsta je možné produkty
horizontálne posúvať. Správanie tejto časti obrazovky môžete zmeniť výberom
preferovaného režimu pokladnice

363

.

Namiesto produktov môžete po zatvorení alebo
zaparkovaní účtu zobraziť prehľad otvorených
(zaparkovaných) účtov

216

alebo mapu stolov

246

. Ak

chcete zmeniť východiskovú obrazovku, pozrite si toto
nastavenie

360

.

Vyhľadávanie - Ťuknutím na ikonu zobrazíte dialógové okno fulltextového
vyhľadávania produktov.
Vyhľadávanie podľa PLU kódu - Ak chcete vyhľadať produkty na základe PLU
kódu, ťuknite na ikonu.
Tlač otvoreného účtu - Ťuknutím na ikonu vytlačíte prehľad aktuálne
naúčtovaných položiek na účte. Aby bolo možné prehľad vytlačiť, musí byť do
Dotykačka
- Kompletná
tlačiarne
pridaná
úlohapríručka
Tlač účteniek

398

v Nastavení tlače
189

390
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Ak ťuknete na vybranú dlaždicu produktu a podržíte ju, zobrazia sa informácie
o aktuálnom stave skladových zásob o množstve položiek v otvorených
účtoch

216

. V prípade aktívnych chodov jedál

461

si budete môcť vybrať aj

príslušný chod. Tlačidlom OTVORIŤ SKLAD sa dostanete priamo na
skladovú kartu produktu

489

, kde môžete vykonať naskladnenie. K dispozícii

len na v Dotykačke NAPLNO a vyššej

24

.

Ak sa účtuje v Dotykačke?
1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na vybraný produkt

z vybranej kategórie

(pozri obrázok hlavnej

146

obrazovky
vyššie). Opakovaným ťuknutím na položku pridáte množstvo produktu na účet.
Naúčtované produkty sa pridávajú na pravú stranu ako položky účtu, pozri obrazovku s naúčtovanými
produktmi

149

nižšie. Položky účtu môžete ďalej upravovať.

2. Ak nepotrebujete vopred pripravené produkty, môžete účtovať prostredníctvom jednoduchej kalkulačky,
ktorú nazývame Okamžitý predaj

165

.
363

3. Ďalšou alternatívou je zjednodušené účtovanie , kde sa namiesto dlaždíc produktov zobrazia najprv
dlaždice kategórií a po výbere kategórie potom produkty.
4. Po naúčtovaní produktov ťuknite na tlačidlo Vystaviť účet
ktorom môžete vykonať konečnú platbu účtu.

Dotykačka - Kompletná príručka

. Zobrazí sa Platobný dialog

189

,v
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149

Obrazovka s naúčtovanými produktmi

Ak chcete účtovať, jednoducho vyberte kategóriu a ťuknite na vybraný produkt. Tým sa otvorí účet na ľavej
strane obrazovky. Ak ťuknete na produkt vpravo viac ako raz, na účet sa pridá príslušné množstvo. Množstvo
môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel

.

Ťuknutím na položku (produkt) v otvorenom účte zobrazíte tlačidlá na jej úpravu. Ak chcete odstrániť produkt
z účtu, ťuknite na tlačidlo
produktu
Tlačidlo

170

. Pomocou tlačidla

môžete upraviť alebo zobraziť vlastnosti naúčtovaného

. Môžete pre konkrétny účet upraviť množstvo, cenu alebo zľavu a zobraziť poznámky k produktu.
umožňuje prepínať medzi predajom tu a predajom so sebou

môže zobraziť stav účtu
Ťuknutím na

360

448

. Pod naúčtovanými produktmi sa

, tj. či ide o nový alebo zaparkovaný účet.

zaparkujete svoj

219

účet a ten zostane otvorený. Neskôr sa k nemu môžete kedykoľvek

vrátiť a pridať ďalšie položky. Toto tlačidlo však môžete priradiť aj na zrušenie aktuálne otvoreného účtu
alebo ho skryť v tomto nastavení

369

. Ak ide o účet, ktorý je zaparkovaný na stole

ktoré jednoducho otvorí ďalší nový účet na tomto stole. Ťuknutím na
účtom

183

. Ak je aktívna Mapa stolov

Dotykačka - Kompletná príručka

246

246

, zobrazí sa tlačidlo

,

zobrazíte ponuku ďalších operácií s

, účet sa automaticky zaparkuje na stole, ku ktorému patrí.
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Tlačidlom Vystaviť účet zobrazíte Platobný dialóg

150
189

a vykonáte zaplatenie účtu.

Prázdny účet
Ak z účtu odstránite všetky položky, zostane prázdny. V takom prípade sa vráťte späť pomocou tlačidla Späť
alebo použite tlačidlo pre ďalšie pokladničné operácie

pre zrušenie alebo zaparkovanie účtu na

neskoršie pridanie položiek.
Tiež môžete začať s prázdnym účtom ťuknutím na stôl, kde nie je zatiaľ otvorený účet alebo vytvorením
nového účtu na stole. Ak teraz naúčtujete produkty

148

štandardným spôsobom, budú pridané k danému stolu

na tento otvorený účet.

Obrazovka mapy stolov
Ak je aktívna Mapa stolov
alebo otvorených účtov

216

246

, môže sa zobrazovať na hlavnej obrazovke namiesto kategórií a produktov

. Ak chcete zmeniť toto zobrazenie, použite tieto nastavenia

Dotykačka - Kompletná príručka
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. Ťuknutím na mape
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151

vyberte požadovaný stôl a potom naúčtujte k danému stolu produkty. Akonáhle máte naúčtované, môžete
účet uzavrieť alebo zaparkovať

219

a vrátiť sa späť do Mapy stolov. Stôl, u ktorého je otvorený (aktívny) účet

je v mape zvýraznený farbou zodpovedajúcou veku účtu s vyznačením doby. Na spodku mapy nájdete
tlačidlá pre zmenu mierky, prípadne prechod na ďalšiu stránku mapy.

Ťuknutím na stôl zobrazíte aktuálne otvorené účty na tomto stole. Ťuknutím na vybraný účet ho zobrazíte s
možnosťou ho uzavrieť. Môžete tiež rovno otvoriť na tomto stole nový účet.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Informácie o čase od poslednej úpravy účtu na mape stolov
Pri každom účte sa po prvej minúte od zaparkovania zobrazuje čas od poslednej úpravy účtu. Táto informácia
poskytne obsluhe prehľad o dobe od posledného obslúženia hostí. Farba stola sa podľa nastaveného času
postupne mení zo zelenej na oranžovú a následne na červenú farbu. Dostanete tak jasnú informáciu o tom,
že daný stôl už dlhšiu dobu nebol obslúžený. Zmena časového intervalu, prípadne vypnutie, je možné
vykonať v nastavení mapy stolov

437

.

Ak používate mapu stolov, príde vám vhod jednoduchý rezervačný systém,
ktorý umožní vytvárať a zaznamenávať rezervácie prostredníctvom
jednoduchej aplikácie. Viac informácií nájdete v kapitole Rezervácie

749

.

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

442

.

4.4.1 Sprievodca hlavnou obrazovkou
Nižšie nájdete interaktívne mapy užívateľského rozhrania Dotykačky - hlavnej obrazovky
menu

154

153

a postranného

. Ak umiestnite kurzor myši nad obrázok, zobrazí sa popis jednotlivých položiek, tlačidiel a ikon.

Prejdite myšou nad položku, ktorá vás zaujíma a dozviete sa na čo slúži. Pri vybraných položkách potom
kliknutím / ťuknutím prejdete do súvisiacej kapitoly.

Dotykačka - Kompletná príručka
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153

Hlavná obrazovka
Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Ak sa v informačnej bubline nachádza text s tromi bodkami,
kliknutím / ťuknutím otvoríte príslušnú kapitolu. Dostupnosť všetkých dlaždíc v ponuke na ľavej strane závisí
od aktívnych položiek v Nastaveniach aplikácie

Dotykačka - Kompletná príručka

344

.
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154

V prípade, že ste v sprievodcovi aktiváciou

117

vybrali typ prevádzky Obchod,

namiesto dlaždíc s jednotlivými produktmi sa štandardne zobrazí klávesnica
PLU na okamžitý (rýchly) predaj. Ďalšie informácie o okamžitom predaji
nájdete v tejto kapitole

165

.

Postranné menu
Pomocou postranného menu získate prístup k rozšíreným nastaveniam
prehľadom tržieb

333

či reportom

produktov a ich kategórií

275

335

344

Dotykačky alebo prístup k

. Nájdete tu aj možnosť Správa položiek, ktorá slúži na vytváranie

. Ťuknutím na položku Licencie v pätičke otvoríte dialógové okno

155

s

podrobnosťami o použitej licencii.
Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Ak sa v informačnej bubline nachádza text s tromi bodkami,
kliknutím otvoríte príslušnú kapitolu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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155

V spodnej časti ponuky nájdete okrem iného informácie o licencii
nájdete tu položku na jej nastavenie

47

155

. Ak nemáte nastavenú evidencie tržieb,

.

Licencia
Ťuknutím na položku Licencia v postrannom menu

154

otvoríte dialógové okno zobrazujúce typ licencie

24

, jej

platnosť a použitý licenčný kľúč. Otvorením tohto dialógového okna sa tiež opätovne overí licencia. To je
užitočné napríklad vtedy, ak ste vykonali zmenu typu licencie a chcete, aby sa zmenená licencia zapísala do
pokladnice.

Dotykačka - Kompletná príručka
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156

Ak sa blíži koniec platnosti vašej licencie, budete na to upozornení pri každom otvorení Dotykačky. Po
zakúpení licencie na ďalšie obdobie a overení licencie tieto informácie zmiznú. Ak chcete overiť ručne,
jednoducho otvorte vyššie uvedené dialógové okno Licencia.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak je licencia deaktivovaná, zobrazí sa nasledujúci dialóg a vy už nebudete môcť pracovať s pokladňou:

V tomto prípade nájdete na obrazovke licencie tlačidlo LICENČNÝ KĽÚČ. Ťuknutím na toto tlačidlo spustíte
sprievodcu aktiváciou a zmeníte pôvodný licenčný kľúč platný pre túto registráciu.
Deaktivácia licencie môže mať tieto dôvody:
· Platnosť použitého licenčného kľúča vypršala.
· Dočasne ste deaktivovali svoju licenciu prostredníctvom zákazníckeho portálu Moja Dotykačka.
· Vykonali ste nahradenie tejto pokladnice

126

.

· Faktúra za licenčný poplatok nebola uhradená viac ako 10 dní po dátume splatnosti.
· V HW tokene zariadenia došlo k zmene. Môže sa to stať pri starších zariadeniach alebo zariadeniach s

chybným úložiskom.

· Svoje faktúry môžete spravovať a platiť na zákazníckom portáli Moja
154

Dotykačka. Po zaplatení faktúry stačí v postrannom menu
pokladnice
ťuknúť na Licencia a otvoriť stránku s podrobnosťami o licencii alebo
ťuknúť na tlačidlo OVERENIE LICENCIE v zobrazenom dialógovom
okne. Tým sa overí licencia a budete môcť pokladnicu znovu používať.
Na overenie licencie je nutné fungujúce internetové pripojenie.
· Ak boli všetky vaše faktúry riadne zaplatené, môže ísť o chybu

zariadenia. V takom prípade kontaktujte technickú podporu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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4.4.2 Mobilné zobrazenie
V závislosti od veľkosti displeja zariadenia, na ktorom používate Dotykačku, sa zobrazenie aplikácie môže
zmeniť. Dotykačka sa prepne do mobilného zobrazenia na zariadeniach s veľkosťou displeja menšou ako 8".
Toto zobrazenie je optimalizované pre malé veľkosti displeja a zobrazenie na výšku.

Hlavná obrazovka

158

Úprava položiek na účte a zaplatenie
Platobný dialóg
Správa položiek

161

163

164

Hlavná obrazovka v mobilnom zobrazení

Dotykačka - Kompletná príručka
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160

Postranné menu - Ťuknutím zobrazíte postranné menu
Panel kategórií - Zobrazuje vytvorené kategórie

279

154

.

produktov. Tento panel môžete posúvať prstom vo

vodorovnom smere.
Ikona zoznamu kategórií - Ak máte veľký počet kategórií, použite túto ikonu na ich zobrazenie v
prehľadnej dlaždicovej ponuke. Dlhým stlačením na ikonu prepnete na režim vyhľadávania. Potom môžete
vyhľadávať produkty

160

v pokladnici.

Otvorené účty - Ťuknutím na položku zobrazíte zoznam otvorených účtov

216

, ktoré ešte neboli uzavreté a

zaplatené.
Mapa stolov - Ťuknutím na položku zobrazíte Mapu stolov
tu možnosť Zákazník na prácu s účtami zákazníkov

229

246

. Ak nie je Mapa stolov povolená, zobrazí sa

.

Dlaždicové menu - Obsahuje tlačidlá na základné pokladničné operácie. Popis jednotlivých tlačidiel
nájdete v tejto kapitole

214

.

Panel produktov - Po ťuknutí na vybranú kategóriu sa v tejto časti zobrazia produkty, ktoré do nej patria.
Ťuknutím na produkt ho naúčtujete. Ak je Mapa stolov

437

aktívna, zobrazí sa tu a produkty sa zobrazia až

po výbere konkrétneho stola. Po naúčtovaní sa produkt zobrazí v spodnej časti ako položka účtu

161

.

Na položky účtu môžete ťuknúť a upraviť ich vlastnosti a množstvá.
Informácie o aktuálnom účte a zaplatení - Akonáhle naúčtujete nejaké produkty, objavia sa v tejto časti
informácie o celkovej výške účtu spoločne s poslednou namarkovanou položkou. Ťuknutím do tejto časti
potom môžete jednotlivé položky na účte upraviť

Dotykačka - Kompletná príručka

161

a potom účet zaplatiť

163

.
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V predvolenom nastavení sa ikona vyhľadávania zobrazuje na hlavnej
obrazovke len v režime na šírku. V zobrazení na výšku je vyhľadávanie skryté
pod ikonou zoznamu kategórií. Dlhým ťuknutím na túto ikonu prepínate medzi
prístupom k zoznamu kategórií alebo k vyhľadávaniu.

Úprava položiek účtu a zaplatenie

Dotykačka - Kompletná príručka
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Úprava položky účtu - Ak ťuknete na naúčtovanú položku, budete ju môcť upraviť alebo odstrániť

149

pomocou tlačidiel, ktoré sa zobrazia pod položkou.
Zaparkovanie alebo zaplatenie účtu - Pomocou týchto tlačidiel môžete účet buď zaparkovať, alebo
prejsť do Platobného dialógu (možnosť Vystaviť účet) a účet zaplatiť.
Pokročilé možnosti účtu - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte pokročilé možnosti účtu

183

a budete môcť

priradiť zákazníka, poskytnúť zľavu alebo rozdeliť položky na viacero účtov.
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Platobný dialóg

Do poľa

zadajte sumu prijatú od zákazníka, vypočíta sa suma, ktorá sa má vrátiť. Pomocou tlačidiel v

spodnej časti stránky

môžete vytlačiť kontrolnú účtenku alebo zaplatiť účet. Aby bolo možné vytlačiť

kontrolnú účtenku, musí byť k tlačiarni v nastaveniach tlače

390

pridaná úloha Tlač účteniek

Tlačidlo Nezaplatené zatvorí účet bez platby. Transakcia bude v histórii platieb

235

.

označená ako

nezaplatená a na tento nezaplatený účet budete upozornení pri zatváraní pokladnice
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Ťuknutím na ikonu

zobrazíte rozšírené možnosti platby

164
211

a môžete rozdeliť platbu na viacero spôsobov

platby alebo poslať účtenku e-mailom.

Správa položiek

Ťuknutím na ikonu
vytvoriť aj ťuknutím na

zobrazíte ponuku na vytvorenie novej kategórie alebo produktu. Nový produkt môžete
.
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Ak chcete zobraziť existujúce kategórie, potiahnite prstom zľava doprava

. Tým sa rozbalí zoznam

kategórií.
Ak vytvoríte nový produkt, zobrazia sa len jeho základné vlastnosti (Ceny, Balenie a jednotky a Čiarové
kódy). Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti produktu, ktoré sú rozdelené do horizontálnych kariet

, musíte

nový produkt uložiť a znovu otvoriť. Túto možnosť nájdete ťuknutím na ikonu troch bodiek v záhlaví

.

4.4.3 Okamžitý predaj
Zvyčajne sa položky pridávajú do účtu v Dotykačke ťuknutím na vopred vytvorený

283

produkt, ale Dotykačka

umožňuje pridávať položky do účtu aj jednoduchým zadaním množstva a hodnoty pomocou jednoduchej
kalkulačky. Túto funkciu nazývame okamžitý predaj.

Ako na okamžitý predaj?
Dostupnosť možnosti okamžitého predaja závisí od typu prevádzky zvolenej pri aktivácii pokladnice
nastavenia Módu pokladnice v Nastaveniach pokladnice
Ak ste pri aktivácii pokladnice

117

363

117

a od

.

vybrali ako typ prevádzky Obchod, kalkulačka sa automaticky zobrazí na

hlavnej obrazovke a je pripravená na použitie.
Ak ste pri aktivácii pokladnice zvolili iný typ prevádzky, ale chcete používať kalkulačku, vyberte možnosť
Okamžitý predaj v Nastaveniach pokladnice - Režim pokladnice

363

.

Po aktivácii funkcie Okamžitý predaj sa na hlavnej obrazovke stránky Dotykačky namiesto prehľadu
produktov zobrazí kalkulačka okamžitého predaja:
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Najprv je vhodné nastaviť sadzbu DPH ťuknutím na príslušnú dlaždicu
zodpovedajú hodnotám vyplneným v Nastaveniach zdaňenia

349

. Zobrazené hodnoty

. Zvolená sadzba DPH sa zapamätá,

kým nezvolíte inú sadzbu.

Ak použijete kategóriu s nastavenou sadzbou DPH

662

pre okamžitý

predaj, táto sadzba sa uplatní automaticky.

Teraz pomocou číselnej klávesnice

zadajte predané položky. Tie možno zadať niekoľkými

spôsobmi:
· Najjednoduchšie je zadať množstvo a cenu. Ak chcete napríklad predať 5 rožkov po 1 EUR,

zadáte 5 X 1 a CENU

. Tým sa položka Predaj

pridá na váš účet v ľavej časti okna (ide o

predvolené pomenovanie všetkých položiek, ale možno ho zmeniť, pozri nižšie
· Ak máte pre niektorý výrobok zadaný PLU kód

320

168

).

, môžete ho použiť tu. Napríklad, povedzme, že

máte PLU kód 123 pre CC Colu. Na kalkulačke teda zadáte 123 a PLU
a náš účet sa pripíše
jedna CC Cola. Alebo môžete zadať množstvo a potom kód PLU: 5 X 123 PLU. V tomto prípade
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sa na váš účet pripíše CC Cola päťkrát. Po zadaní platného PLU kódu sa nájdený výrobok
zobrazí v hornej časti číselnej klávesnice

.

· Ak používate snímač čiarových kódov, zadajte množstvo, napr. 5 X, a potom prečítajte kód

pomocou snímača.

Pri pridávaní položiek na účet môžete kombinovať položky pridané pomocou kalkulačky a položky
vybrané z katalógu. Ak chcete prepínať medzi kalkulačkou a katalógom, použite tlačidlo

VYBRAŤ

Z KATALÓGU v záhlaví.
Kalkulačku môžete s katalógom kombinovať. Ak chcete napríklad trikrát predať Cappuccino, do
kalkulačky zadáte 3 X a vyberiete možnosť VYBRAŤ Z KATALÓGU - Nápoje - Cappuccino. Do
režimu kalkulačky sa vrátite ťuknutím na šípku alebo krížik vľavo od Katalóg položiek.

Názov predajnej položky môžete premenovať podľa názvu kategórie
naposledy použitých názvov. Ťuknite na položku ZVOLIŤ NÁZOV

278

alebo podľa jedného z

(pozri prvý obrázok

166

)a

vyberte si názov z dostupných možností. Ak editujete názov niektorej položky cez zmenu jej
vlastností

168

a tento názov použijete, môžete ho potom vybrať v sekcii Posledné použité.

Ak pre názov vyberiete kategóriu, budete môcť v Prehľade tržieb

333

filtrovať predaje podľa predaných

položiek a kategórií.
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Až budete mať účet kompletný, môžete ho vystaviť tlačidlom
Platobného dialógu

189

Vystaviť účet. Dostanete sa do

, kde ťuknutím na ZAPLATENÉ účet zaplatíte. Prípadne je možné s účtom

ďalej pracovať (môžete rozdeliť účet

201

, rozdeliť platbu

212

, atď.).

Ako zmeniť vlastnosti účtovanej položky?
Do ľavej časti okna sa pripisujú jednotlivé položky. Ak chcete zmeniť vlastnosti niektorého naúčtovaného
produktu, dlho podržte prst na jeho názve
naúčtovaného produktu

170

(pozri prvý obrázok

166

). Dostanete sa do okna Vlastnosti

, kde môžete meniť vlastnosti produktu, ako napr. jeho cenu a množstvo, ale aj

napríklad názov.
Vlastnosti produktu môžete meniť ako pri položkách, ktoré zadáte pomocou kalkulačky, tak pri tých, ktoré
pridávate výberom z katalógu, pomocou PLU kódu, alebo pomocou čítačky čiarových kódov. Avšak len pri
položkách, ktoré ste pridali pomocou kalkulačky, môžete vyvolať okno pre zmenu vlastností produktu dlhým
podržaním na názve produktu. Tiež len pri týchto položkách môžete meniť názov produktu. Pri položkách,
ktoré ste pridali z katalógu, cez PLU kód, alebo pomocou čítačky čiarových kódov, môžete ich vlastnosti
meniť ťuknutím na ikonku ceruzky:
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Ak nechcete používať pokladňu v režime Obchod, ale napriek tomu
potrebujete klávesnicu, skúste nastaviť PLU lávesnicu

169

. Pokladňa v režime

Obchod funguje o niečo rýchlejšie, pretože nepotrebuje vykresľovať dlaždice
produktov.

4.4.4 PLU klávesnica
PLU klávesnica umožňuje okrem iného rýchle markovanie podľa zvolených PLU kódov

320

. Môžete ju však

používať aj ako bežnú predajnú kalkulačku.
PLU klávesnica je funkčne rovnaká ako kalkulačka Okamžitého predaja
spôsobom. PLU klávesnica sa však používa v módu pokladnice

363

165

. Preto sa používa rovnakým

Katalóg alebo Zjednodušený, zatiaľ čo

kalkulačka sa používa v režime Okamžitý predaj.
Ak chcete na hlavnej obrazovke

146

zobraziť ikonu PLU klávesnice

, musíte v Nastaveniach aplikácie

374

časti PLU klávesnica zaškrtnúť možnosť Použiť PLU klávesnicu.
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4.4.5 Vlastnosti naúčtovaného produktu
Ak chcete zobraziť vlastnosti produktu v otvorenom účte, ťuknite na ikonu ceruzky

vedľa naúčtovanej

položky. Otvorí sa dialógové okno s viacerými záložkami, v ktorom môžete dočasne upraviť vlastnosti
produktu len pre tento konkrétny účet.
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Dialóg obsahuje nasledujúce záložky (dostupnosť všetkých záložiek závisí od konkrétnych nastavení
pokladnice):
· Množstvo - Tu zadáte množstvo predávanej položky bez ohľadu na množstvo nastavené na karte

produktu v časti Správa položiek

275

. Ak ste vybrali inú ako bežnú porciu, nebude možné množstvo zadať

(pozri poslednú kartu Porcie). Ak sa výrobok predáva na hmotnosť, môžete tu zadať taru

176

, ktorá sa

odpočíta od celkovej hmotnosti účtovaného výrobku.
· Poznámka - K produktu priradíte vlastnú textovú informáciu, ktorá bude vytlačená na účtenke. Touto

poznámkou je tiež identifikovaný zaparkovaný účet.
· Názov - Pokiaľ predávate použitý tovar

327

(máte pri produkte štítok -used), môžete produkt pri
naúčtovaní konkrétne pomenovať. V inom prípade sa záložka s názvom nezobrazuje.

· Zľava - Nastavte prípadnú aktuálnu zľavu. Nastavená zľava platí len pre tento účet. Vo vlastnostiach
287

každého produktu
môžete určiť, či sa naň má alebo nemá uplatniť zľava. Zľava môže byť
percentuálna, v definovanej výške na položku (JEDNOTKOVÁ) alebo na celé množstvo účtované za
výrobok (CELKOVÁ). Zľavu je možné zadať aj ako zápornú hodnotu pomocou tlačidla +/-. Záporná
zľava je vlastne prirážka. Každý užívateľ pokladnice môže nastaviť maximálnu zľavu, ktorú môže
poskytnúť. Maximálnu výšku zľavy môžete nastaviť vo vlastnostiach kategórie produktov
konkrétneho zamestnanca
účte

170

413

278

alebo pre

. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na

, tj. tu, a nie na zľavu pre celý účet

207

v Platobnom dialógu.

· Cena - Upravte cenu produktu platnú len pre tento účet. Úpravu ceny je možné vypnúť deaktiváciou

užívateľského práva

433

Upraviť cenu položky na účte.

· Bonusové body - Upravte počet bonusových bodov

účtu

229

329

, ktoré budú odpočítané zo zákazníckeho

.

· Porcie - Vyberte z definovaných porcií

459

pre tento produkt. Vybraná porcia sa zobrazí vedľa

naúčtovaného produktu.
· So sebou - Umožní zvoliť, či je produkt predávaný tu alebo so sebou. Dostupnosť tejto možnosti závisí

od tohto nastavenia

448

.

· Chod - určte príslušný chod (predjedlo, hlavný chod atď.) a informujte kuchyňu o jeho príprave. Práca s

chodmi závisí od tohto nastavenia
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Ak v nastaveniach aplikácie povolíte možnosť Používať tary pri vážení

476

,

budete môcť na karte Množstvo nastaviť vlastné tary, ktoré sa budú
odpočítavať od hmotnosti váženého tovaru. Viac informácií nájdete v tejto
kapitole

176

.

4.4.6 Účtovanie so zadaním
Vo vlastnostiach každého produktu môžete určiť, či chcete zobraziť dialógové okno s množstvom
cenou

287

, možnými prílohami

300

, rýchlymi poznámkami

328

, predajom so sebou

448

287

,
319

, cenovými hladinami

atď. Ak pre produkt aktivujete niektorú z týchto možností, pri predaji produktu sa zobrazí nasledujúca
obrazovka (farba obrazovky zodpovedá farbe produktu):

Všetky aktívne možnosti sa zobrazia na paneli

. V tomto prípade musíte najprv nastaviť alebo potvrdiť

množstvo

a ťuknúť na položku Pokračovať

poznámku

a vybrať možnosť predať Tu / So sebou

ťuknutím na konkrétnu ikonu na paneli

, aby ste mohli zadať aj cenu , ďalšie prílohy

,

vybrať

. Jednotlivé možnosti môžete prepínať aj priamo

.

Obrazovka sa štandardne správa ako sprievodca (postupné zadávanie len aktívnych položiek) alebo je
možné zadávať všetky položky mimo poradie a preskakovať ich. Ak chcete nastaviť toto správanie, prejdite
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do časti Nastavenie aplikácie

344

» Nastavenie zobrazenia

173
368

(pozri časť Rozšírené pridávanie položky na

účet).
Dostupné vlastnosti produktu, ktoré môžete týmto spôsobom nastaviť, sú:
Množstvo
Cenové hladiny

319

Poznámka
Zľava

293

Bonusové body
Porcie
Cena

329

295

293

Kombinácie
navyše)

300

(prílohy

Rýchla poznámka

328

Predaj tu / So sebou

448

Naúčtovaný produkt PIZZA na obrázku vyššie má v nastaveniach

291

aktívnu možnosť vyžadovať množstvo a

cenu:
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Ďalej má vloženú kategóriu s prílohami ako kombináciu

A zadané rýchle poznámky

328

174

300

na predaj:

:
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Preto sa pri predaji na paneli

176

zobrazí všetkých 5 možností. V závislosti od tohto nastavenia

368

(viz

Rozšírené pridanie položky na účet) sa zobrazia len tie možnosti, ktoré sú aktívne v nastaveniach
konkrétneho produktu či pokladnice (Sprievodca), alebo všetky možnosti (Všetko).

4.4.7 Používanie tar
Dotykačka umožňuje používať tary vrátane ich ukladania do pamäte na opätovné použitie. Ak chcete
používať tary, musíte túto možnosť povoliť v nastaveniach váhy
aby bola k pokladni pripojená podporovaná váha

102

476

. Na to, aby tary fungovali, nie je potrebné,

. Tary môžete pridávať aj ručne.

Využitie tary pri predaji váženého produktu
Vytvorte vážený produkt

283

a v časti Cena zaškrtnite možnosť Vyžaduje zadanie množstva

(vážené mn.).
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Na váhu si pripravte obal (tanier, misku, atď.), ktorého hmotnosť budete chcieť odčítať od hmotnosti
váženého produktu.

Pri naúčtovaní tovaru sa automaticky zobrazí dialógové okno na zadávanie množstva.
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V tomto okne vpravo pod nadpisom Tary ťuknite na položku Pridať nové.

V nasledujúcom dialógovom okne vyberte názov tary
pripojená váha. Po zadaniu ťuknite na OK

Dotykačka - Kompletná príručka
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Pokiaľ nemáte pripojenú váhu, bude môcť v tomto kroku zadať taru ručne prostredníctvom tlačidla ZADAŤ
RUČNE.

Teraz máte taru pripravenú na odčítanie od hmotnosti naúčtovaného produktu. Rovnou môžete na
obal (v tomto prípade tácku) pridať vážený tovar a taru odpočítať kliknutím na jej názov
číslo je čistá hmotnosť produktu

Dotykačka - Kompletná príručka
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Tara zostane v pamäti, takže ju kliknutím na jej názov môžete použiť pri
akomkoľvek budúcom účtovaní. Pre zabránenie nepresného váženia,
odporúčame v nastavení váhy

476

aktivovať voľbu Vyžadovať stabilnú váhu.

Výsledkom výpočtu je aj pomerná cena. V tomto prípade bola jednotka jabĺk nastavená na 1 kg a
cena za jednotku na 30,60 EUR, teda za 0,95 kg je výsledná cena 3,42 EUR.
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Tara zostane v pamäti, takže ju kliknutím na jej názov môžete použiť pri
akomkoľvek budúcom účtovaní.

Pokiaľ nemáte pri tovare zaškrtnutú možnosť Vyžaduje zadanie množstva (vážené mn.), môžete tary
používať dodatočne aj po naúčtovaní produktu ťuknutím na ikonku na úpravu naúčtovaného produktu

149

.

Ikonky sa zobrazia po ťuknutí na naúčtovanú položku.
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Na následnej obrazovke ťuknite na Množstvo, čím sa vám zobrazia všetky uložené tary. Ťuknutím taru
vyberte a tá sa vám odpočíta od naúčtovaného produktu.
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Uložené tary vymažete ťuknutím na ikonu koša.

4.4.8 Možnosti účtu
Ak chcete zobraziť možnosti účtu, ťuknite na ikonu

u otvoreného alebo zaparkovaného

216

účtu. Otvorí sa

dialógové okno s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s jednotlivými
položkami v danom účte.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti (ich dostupnosť závisí od stavu otvoreného účtu a určitých nastavení
Dotykačky):
· Poznámka - K účtu môžete priradiť vlastnú textovú informáciu, ktorá bude vytlačená na účtenke. Touto

poznámkou je tiež identifikovaný zaparkovaný účet.
· Priradiť zákazníka - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam vytvorených zákazníckych účtov

665

.

Kliknutím na zvolený účet zákazníka bude otvorený účet priradený tomuto zákazníkovi a podľa
nastavených bodov

329

pri jednotlivých produktoch sa zákazníkovi zmení jeho bodové konto.

· Stornovať tento účet - Zruší otvorený či zaparkovaný účet. V zobrazenom dialógu máte možnosť

naúčtované položky vrátiť späť na sklad, aby sedelo skladové množstvo.
· Poskytnúť zľavu - Zadajte vlastnú zľavu na celý účet. Môžete si buď vybrať z prednastavených hodnôt

alebo zadať vlastnú výšku zľavy.
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· Načítať kód - Ak máte povolené skenovanie čiarových kódov

245

, môžete ťuknutím na túto ikonu
naskenovať čiarový kód alebo QR kód predstavujúci číselný kód priradený k výrobku pomocou
zabudovaného fotoaparátu. Vhodnejšie je však použiť klasický externý snímač čiarových kódov

94

.

· Rozdelenie položiek - Ak máte niekoľko položiek jedného produktu, môžete tento produkt rozdeliť na

viacero účtov alebo stolov. Ak chcete pracovať so stolmi, musíte mať v pokročilom nastavení

437

povolenú možnosť Mapa stolov. Podrobné informácie o rozdelení položiek nájdete v tejto kapitole
· Presunúť účet - Ak používate Mapu stolov

246

185

.

, môžete presunúť účet na iný vybraný stôl alebo mimo

stôl.
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· Presunúť na pokladnicu - Účet sa presunie do inej prepojenej pokladnice

224

, kde s ním môžete ďalej

pracovať.
· Zlúčiť položky - Zlúči niekoľkonásobne naúčtované zhodné produkty na jednom účte do položiek so

zodpovedajúcim počtom kusov (jednotiek).
· Nový účet na stôl - Vytvorí na zvolenom stole nový prázdny účet

150

, do ktorého je možné pridávať

ďalšie položky. Tlačidlo sa zobrazuje, pokiaľ bol predtým vybraný stôl na Mape stolov

246

.

4.4.8.1 Rozdelenie účtu
Možnosť Rozdeliť položky umožňuje rozdeliť viacero položiek z jedného produktu v účte do nového účtu
alebo stola (ak je aktívna Mapa stolov

246

).

Príklad:
Na účte máte 4x Kuba rez a potrebujete túto položku rozdeliť na dva samostatné účty (stoly), pričom na
každom účte (stole) bude tento rez 2x.

Ako rozdeliť položky na účte?

185

Ako rozdeliť položky na účte na viacero stolov?

187

Ako rozdeliť položky na účte?
Po ťuknutí na Rozdeliť položky sa pri každej položke na účte zobrazia tlačidlá + -

. Teraz

pomocou tlačidla + vyberte, koľko kusov (jednotiek) chcete presunúť do nového účtu alebo na stôl.
Po výbere množstva, ktoré sa má presunúť, potvrďte výber ťuknutím na tlačidlo
sme z pôvodného účtu oddelili 2 kusy Kuba rezu. Ťuknutím na

Dotykačka - Kompletná príručka
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Teraz sa zobrazí dialógové okno s dvoma možnosťami:
· Uzavrieť účet s vybranými položkami a platba - Vytvorí sa nový účet s vybranými položkami
189

a nasledne sa zobrazí Platobný dialóg . Tento účet sa po zaplatení alebo nezaplatení
štandardne uzavrie (nie zaparkuje) a nájdete ho v prehľade pod tlačidlom HISTÓRIA na hlavnej
obrazovke

235

Dotykačky.

· Vytvoriť nový zaparkovaný účet - vytvorí sa nový účet s vybranými položkami a automaticky

sa zaparkuje. Tento účet nájdete pod tlačidlom OTVORENÉ ÚČTY na hlavnej obrazovke
Dotykačky a môžete do neho naďalej pridávať položky.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ako rozdeliť položky na účte na viacero stolov?
Predpokladom je aktívna Mapa stolov

437

a zaparkovaný účet

216

na konkrétnom stole. Na Mape

stolov teraz vyberte stôl so zaparkovaným účtom a zobrazí sa prehľad naúčtovaných produktov. Teraz
rovnakým spôsobom ako vyššie rozdeľte položky na účte a vyberte možnosť Vytvoriť nový
zaparkovaný účet. Zobrazí sa dialógové okno pre výber stola. Ťuknutím na konkrétny stôl v
prehľade presuniete rozdelené položky na tento stôl alebo prípadne mimo stôl, tj. položky budú
zaparkované, ale bez priradenia ku konkrétnemu stolu.

Ak vyberiete stôl, ktorý už má aktívny účet (stoly označené fialovou farbou), zobrazí sa dialógové okno
Stôl je obsadený. V dialógovom okne sa zobrazia položky na tomto aktívnom účte. Môžete si vybrať,
či chcete pridať rozdelené položky k aktuálnemu aktívnemu účtu (SPOJIŤ S OTVORENÝM ÚČTOM)
alebo vytvoriť ďalší nový účet pre vybraný stôl (ZALOŽIŤ NOVÝ ÚČET).

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak ste vytvorili nový účet na stole s už aktívnym účtom, ťuknutím na tento stôl na Mape stolov sa
zobrazí prehľad aktuálne otvorených účtov. Ťuknutím na vybraný účet v tomto prehľade zobrazíte
jeho podrobnosti

149

.
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4.4.9 Platobný dialóg
Po vystavení účtu pomocou tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke

145

sa zobrazí platobný dialóg.

Pomocou tohto dialógu môžete zaplatiť aktuálny účet a vykonávať ďalšie pokročilé operácie s účtom.
376

Platobný dialóg vám v závislosti od nastavení
· Pomocou tlačidiel rýchlych akcií

382

umožňuje:

môžete jedným ťuknutím pridať zákazníka, nastaviť zľavu alebo

označiť účet ako zaplatený a uzavretý.
· Zvoliť pred zaplatením prepitné

384

. V prípade podporovaného platobného terminálu sa celková čiastka
aj s vybraným prepitným prenesie do terminálu. Prepitné môže tiež zákazník sám do platobného
terminálu zadať.

· Vybrať vami akceptované platobné metódy

379

zvlášť pre pokladňu a Mobilného čašníka

763

a zvoliť ich

poradie v platobnom dialógu.
· Jednoducho rozdeliť zaplatenú sumu

212

medzi viacero spôsobov platby.

· Zobrazovať čiastku na vrátenie na základe prijatej platby od zákazníka. Prijatú čiastku je možné vyberať

aj z konkrétnych bankoviek a mincí
· Vykonávať odpisovanie

192

193

.

výrobkov a ich surovín.

· Označiť vystavený doklad ako nefiškalizovaný.

Ako nastaviť správanie pokladne pri zaplatení a uzavretí účtu a ako pracovať s
platobným dialógom ukazujú rôzne scenáre v tejto kapitole

193

.

Opis platobného dialógu
Po vystavení účtu z hlavnej obrazovky

145

sa zobrazí predvolená obrazovka platobného dialógu, ktorú vidíte

na obrázku nižšie. Ak nepotrebujete nič meniť, ťuknite na zvolenú platobnú metódu
nastavenia platieb

376

. Podľa aktuálneho

sa potom zobrazí dialóg pre výber sprepitného či pre zadanie obdržanej čiastky od

zákazníka.
Následne bude možné účet tlačidlom s vybranou platobnou metódou
ako zaplatená, a ak máte nastavenú zodpovedajúcu tlačovú úlohu
aktívne prepitné

384

ani voľba Zaplatené, vrátiť

Dotykačka - Kompletná príručka

377

398

379

uzavrieť. Platba bude zaevidovaná

, bude vytlačená účtenka. Pokiaľ nie je

, bude po výbere platobnej metódy účet rovno zaplatený a

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

190

uzavretý bez nutnosti ďalších operácií.

· Krížikom

platobný dialóg zatvoríte, vrátite sa a môžete s otvoreným účtom ďalej pracovať.

· Ťuknutím na ikonku troch vertikálnych bodiek

v sekcii Účet zobrazíte pokročilé možnosti účtu

200

.V

47

závislosti od možnosti vydávať nefiškálne doklady v nastavení fiškalizácie
je možné tu ďalej vybrať, či
sa doklad bude alebo nebude fiškalizovať. Dlhým podržaním prsta na tejto ikonke rozdelíte účet a
zobrazíte okno K platbe. Do tohto okna presúvate položky, ktoré chcete mať na oddelenom účte a
zaplatiť zvlášť. Pozri kapitolu Rozdeliť účet
použite aj šípky

· V časti

. Na rýchle rozdelenie položiek na účte k platbe zvlášť

.

· Pomocou tlačidla VYBRAŤ ZÁKAZNÍKA
· Tri zvislé bodky

201

205

môžete priradiť účet konkrétnemu zákazníkovi.

v časti Platba zobrazí pokročilé možnosti platby

211

.

ťuknutím vyberiete platobnú metódu na zaplatenie účtu a presuniete sa na ďalší krok.

Dostupné platobné metódy sú závislé na tomto nastavení

379

. Platobnú metódu u už zaplateného

235

(uzavretého) účtu môžete zmeniť v Histórii . Po výbere platobnej metódy je možné v ďalšom kroku
zmeniť hodnotu zaplatenej čiastky. Čiastka na vrátenie sa podľa toho automaticky dopočíta a pokladňa
ukáže, koľko máte zákazníkovi vrátiť. Voliteľne je možné ešte pred uzavretím a zaplatením účtu zadať
alebo vybrať z návrhov sprepitné

Dotykačka - Kompletná príručka
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· Pomocou tlačidiel Rozdeliť platbu, Tlač a Odoslať

môžete rozdeliť platbu medzi viacero
platobných metód, vytlačiť prehľad účtu alebo poslať účtenku zákazníkovi e-mailom. Platbu však môžete
212

rozdeliť
aj tak, že po výbere platobnej metódy zadáte prijatú sumu, ktorá je nižšia ako celková útrata.
Potom budete automaticky vrátení na výber ďalšieho spôsobu platby, aby ste zaplatili zostatok.
· Na ľavej a pravej strane sa zobrazujú zástupcovia

200

pre rozšírené možnosti účtu
alebo platby
Tieto zástupcovia nie sú k dispozícii, ak zariadenie nemá dostatočné rozlíšenie displeja.

211

.

Možnosti účtu a platieb
Okrem jednoduchých platieb môžete v dialógovom okne platby vykonávať aj niektoré pokročilé operácie s
účtovanými položkami (zlúčenie alebo rozdelenie), s vlastným účtom a s platobnými metódami. Tu sú
najpoužívanejšie operácie:
· Ak potrebujete rozdeliť účet, aby napríklad viacero zákazníkov pri stole mohlo zaplatiť svoj účet

samostatne, pozrite si časť Rozdeliť účet

201

.

· Ak potrebujete rozdeliť platbu tak, aby zákazník mohol platiť viacerými platobnými metódami súčasne

(napr. čiastočne v hotovosti a čiastočne kartou), pozrite si časť Rozdeliť platbu

212

.

· Ak chcete vystaviť nefiškalizovanú účtenku, použite ponuku pokročilé možnosti účtu

200

.

Predaj so sebou
Dotykačka umožňuje definovať pri naúčtovaní produktu / platbe účtu, či chcete
produkt / celý účet predať na mieste alebo so sebou. Môžete tiež určiť sadzbu DPH
používanú pre predaj se sebou.
Ak chcete používať predaj so sebou, musíte túto funkciu najprv povoliť v nastaveniach
aplikácie

448

a určiť, ako sa má správať.

Úplný popis nastavenia predaja so sebou nájdete v kapitole Predaj so sebou

Dotykačka - Kompletná príručka
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Odpisy produktov a surovín
Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú v Dotykačke štandardnou platobnou
metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo
z platobného dialógu

189

. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané

položky vrátane nastavených receptúr. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom
odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice.
Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu aj v skladovej aplikácii.

Ako vykonať odpis produktov a surovín?
Je to veľmi jednoduché:
1. V nastavení aplikácie

379

aktivujte platobnú metódu Odpis.

2. Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu

189

.

3. Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

Dotykačka - Kompletná príručka
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4. Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín (receptúr).

4.4.9.1 Scenáre použitie plat. dialógu
» Tato kapitola obsahuje rýchle video. «
Možnosti platobného dialógu v Dotykačce sú široké. Vhodným nastavením určujete, čo sa má stať po
vystavení účtu. Pokiaľ chcete maximálne šetriť čas, jednoducho prijatú čiastku zaevidujete ťukaním na
zobrazené hodnoty bankoviek a mincí alebo si do spodného panelu pridáte rýchle akcie. Pred konečným
zaplatením je možné tiež zadať prípadné sprepitné. V prípade podporovaných platobných terminálov môžete
nechať sprepitné čisto na zákazníkovi. Terminál pri platbe kartou sám ponúkne zadanie dýška. Najčastejšie
scenáre použitia platobného dialógu ukazuje táto kapitola. Jednotlivé tu uvedené scenáre (nastavenia) sa
dajú samozrejme kombinovať.

Nižšie opísané postupy sa týkajú záložky Nastavenie platieb, ktorú nájdete
po otvorení postranného menu
možnosti v Nastavenie platieb

154

376

v časti Nastavenie aplikácie

344

. Práve

ovplyvňujú správanie dialógového okna

platby.
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Maloobchod - evidencia prijatej hotovosti
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Zadávať prijatú čiastku je možné jednoducho voľbou konkrétnych bankoviek a mincí. Je to oveľa
rýchlejšie, než vyťukávať čiastku na numerickej klávesnici. Nasledujúce nastavenie teda zobrazí
v platobnom dialógu prehľad s definovanými bankovkami a mincami, pomocou ktorých obsluha
zaeviduje platbu.
V Nastavenie platieb

377

prejdite na záložku Všeobecné a aktivujte možnosti Používať

Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby a Používať bankovky na zadanie
zaplatenej sumy.

Voľbu Používať bankovky na zadanie zaplatenej sumy nájdete
aj v nastavení každej hotovostnej platobnej metódy. Namiesto
všeobecného povolenia ju tak môžete zapnúť len pre konkrétnu
platobnú metódu. Vždy však musí byť povolené Používať
Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby. Nastavenie pri
platobných metódach má vždy prednosť pred všeobecným
nastavením.

Na záložke Platobné metódy klepnite na ikonu

vedľa platobnej metódy v Hotovosť

a skontrolujte správne hodnoty bankoviek a mincí. Prípadne môžete použiť tlačidlo
UPRAVIŤ a definovať vlastné. Ak je všetko v poriadku, vráťte sa na hlavnú obrazovku

146

Teraz môžete začať markovať.
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Hotely a reštaurácie - prepitné
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Do platobného dialógu jednoducho pridáte krok pre zadanie prepitného. Pokladňa na základe
čiastky k platbe zobrazí návrhy prepitného. Možno samozrejme zadať aj vlastnú výšku dýška
alebo nechať zákazníka pri platbe kartou zadať dýšku priamo na platobnom termináli.
Vyžadovanie prepitného je možné obmedziť len na konkrétne platobné metódy.
V Nastavenie platieb

384

prejdite na záložku Prepitné a tu v hornej časti ťuknite na VŽDY

alebo VYBRANÉ METÓDY. U vybraných platobných metód aktivujte prepitné zvlášť pre
pokladňu a Mobilného čašníka

763

. Ďalej zapnite Používať návrhy prepitného. Týmto

nastavením budete prepitné zadávať v pokladni. Voľba Preferovať prepitné zadané
zákazníkom presmeruje prepitné na podporovaný platobný terminál a v pokladni ho tak
zadávať nebudete. Teraz sa vráťte späť na hlavnú obrazovku

146

, môžete začať markovať.

Po ťuknutí na vybranú platobnú metódu, pri ktorej ste povolili prepitné, bude zobrazený
dialóg pre jeho zadanie. Vyberte jeden z návrhov, ťuknite na tlačidlo VLASTNÉ a na
numerickej klávesnici zadajte vlastnú hodnotu alebo pokračujte tlačidlom BEZ
PREPITNÉHO a účet uzavrite a označte ako zaplatený.
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Rýchle platenie - rýchle voľby platobných metód a akcií
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Štandardne je po vystavení účtu zobrazený platobný dialóg s výberom platobnej metódy. Tento
krok je možné preskočiť, ak si vybrané platobné metódy pridáte na dolný panel hlavnej
obrazovky. Okrem platobných metód je možné na panel pridať aj ďalšie akcie, ako je napr. výber
zákazníka a aplikovanie zľavy. V kombinácii s vypnutou evidenciou prijatej hotovosti alebo
prepitným tak možno platobný dialóg úplne potlačiť.

Akonáhle ťuknete na pridanú platobnú metódu (na obrázku vyššie sme pridali hotovosť a platbu
kartou) otvorí sa platobný dialóg iba v prípade, že máte zapnutú evidenciu prijatej čiastky alebo
sprepitné. V opačnom prípade bude vždy platba rovno zaevidovaná, účet zaplatený a uzavretý.
Platobný dialóg však môžete voliteľne otvoriť ťuknutím na ikonku troch bodiek a vybrať platobnú
metódu, ktorú nemáte pridanú v dolnom paneli.
Zákazníka môžete vybrať

229

alebo zadať zľavu kedykoľvek pred alebo po pridaní položiek do

účtu. V tomto prípade je zľava vždy percentuálna a uplatňuje sa na každú položku na účte.
Úpravu dolného panela nejdete v Nastavenie platieb

376

na záložke Platobné metódy. Pridanie

ikoniek platobných metód a akcií je popísané v tejto kapitole

382

.

Ako na rýchle platenie ukazuje toto rýchle video:

Rýchle platenie a rýchle akcie
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Späť k platobnému dialógu

189

4.4.9.2 Pokročilé možnosti účtu

Pokročilé možnosti účtu
V závislosti od možnosti vydávať nefiškálne doklady v nastavení fiškalizácie

47

je možné tu ďalej zvoliť, či sa

doklad bude alebo nebude fiškalizovať, a to ťuknutím na príslušné tlačidlo (nie nižšie je zobrazené). V tomto
prípade sa v nastaveniach tlače

390

vytvorí špeciálna tlačová úloha

397

pre nefiškálnu tlač.

Kliknutím na vybranú položku na obrázku otvoríte príslušnú kapitolu.

Rozdeliť účet

201

Nastaviť zákazníka
Zmeniť poznámku
Poskytnúť zľavu
Zlúčiť položky

205

206

207

209

Predaj Tu / So sebou

210
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201

Uvedené možnosti účtu sa vzťahujú na všetky položky na účte. Ak chcete
niektorú z týchto možností uplatniť len na jednu alebo niekoľko položiek na
účte, rozdeľte účet
šípku

201

a použite ponuku na karte Účet

alebo ťuknite na

pri položke, ktorú si prajete rozdeliť. Môžete tiež nastaviť rozšírené

možnosti platby

211

alebo ťuknúť na tlačidlo Zaplatené a dokončiť transakciu.

Späť k Platobnému dialógu

189

4.4.9.2.1 Rozdeliť účet

Možnosť ROZDELIŤ ÚČET vám umožní účet rozdeliť tak, aby zákazník mohol zaplatiť len časť účtu a iný
zákazník zvyšok (napr. keď sedia dvaja zákazníci pri jednom stole a každý chce zaplatiť časť účtu). Pomocou
jednoduchej šípky doprava presuniete jednu položku na kartu K platbe (v tomto príklade bol presunutý jeden
zo 4 čajov). Položky môžete presúvať aj opačným smerom z okna K platbe do okna Účet. Dlhším stlačením
na položku otvoríte dialóg

202

na zadanie konkrétneho množstva, ktoré chcete presunúť.

Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet zaplatiť či uzavrieť ako nezaplatený,
prípadne zvoliť pokročilé možnosti platby

Dotykačka - Kompletná príručka
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.
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202

Rozdelenie položiek zadaním konkrétneho množstva
Položky môžete rozdeliť aj pomocou virtuálnej numerickej klávesnice, čo sa obzvlášť zíde pri rozdeľovaní
väčšieho množstva položiek. V našom príklade budeme chcieť napr. rozdeliť 4 čaje, ktoré sú zobrazené na
obrázku nižšie, na dva čaje, ktoré zostanú na pôvodnom účte a dva čaje, ktoré budú presunuté K platbe.

Môžete teda dlhšie stlačiť na položku, ako je popísané vyššie

201

, alebo ťuknút na tlačidlá

, ako je

znázornené na nasledujúcom obrázku, a zobrazia sa dve číselné klávesnice.
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203

Na týchto klávesniciach jednoducho ťuknutím na číslo zadávate množstvo. Použiť môžete ľavú aj
pravú klávesnicu. Ľavá klávesnica predstavuje pôvodný účet, z ktorého chcete oddeliť niektoré
položky. Pravá klávesnica je oddelený účet určený k platbe. V našom príklade chceme presunúť 2
čaje z ľavého (pôvodného) účtu na účet K platbe. 1 čaj však už máme presunutý pri vyvolaní dialógu
rozdelenia. Môžeme teda ťuknúť na číslo 2 na ľavej, alebo na číslo 1 na pravej klávesnici. Výsledok
bude rovnaký. Keby ste chceli presunúť 3 čaje na účet K platbe, ťukli by ste buď na číslo 3 na pravej
klávesnici, alebo na tlačidlo VŠE. Zadané množstvo sa pridá k 1 čaju, ktorý je už pripravený na
platbu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Až budete hotový, ťuknite na tlačidlo ROZDELIŤ.

Dotykačka - Kompletná príručka
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205

Teraz budú dva čaje pripravené na platbu. Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet
zaplatiť ťuknite na vybraný spôsob platby vpravo, príp. zvoliť pokročilé možnosti platby

211

.

Späť na Pokročilé možnosti účtu

200

4.4.9.2.2 Nastaviť zákazníka

Túto možnosť použite na priradenie účtu alebo konkrétnych položiek konkrétnemu zákazníkovi
mohli napríklad pripísať bonusové body
ZÁKAZNÍKA v záhlaví karty Účet

Dotykačka - Kompletná príručka

329

229

, aby ste mu

. Zákazníka môžete priradiť aj pomocou tlačidla VYBRAŤ

.
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206

Späť na Pokročilé možnosti účtu

200

4.4.9.2.3 Zmeniť poznámku

Pomocou možnosti ZMENIŤ POZNÁMKU môžete k účtu priradiť ľubovoľnú poznámku. Tá bude viditeľná
napr. v Histórii

235

. Vloženú poznámku je možné vytlačiť na účtenke, stačí aktivovať možnosť Poznámka účtu

v Nastaveniach tlače

390

v tlačovej úlohe Tlač účteniek

Dotykačka - Kompletná príručka
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207

Späť na Pokročilé možnosti účtu
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4.4.9.2.4 Poskytnúť zľavu

Možnosť POSKYTNÚŤ ZĽAVU vám ponúkne priradenie zľavy buď k celému účtu (ak túto možnosť vyberiete
na karte Účet), alebo ku konkrétnym položkám (ak túto možnosť vyberiete vo vlastnostiach účtovaných
produktov

170

).

Výšku zľavy môžete zadať ručne pomocou numerickej klávesnice a tlačidla NASTAVIŤ ZĽAVU alebo priamo
ťuknutím na tlačidlá s pripravenými hodnotami. Zľavu je možné zadať aj v zápornej hodnote pomocou tlačidla
+/-. Záporná zľava je v skutočnosti percentuálna prirážka.
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Poskytnutá zľava sa zobrazí na otvorenom účte, v Platobnom dialógu a tiež na štandardnej účtenke.
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209

Ak sa zľava nedá uplatniť na celý účet, uistite sa, že vo vlastnostiach
produktu

628

nemáte aktívnu možnosť Neaplikovať hromadné zľavy.

Späť na Pokročilé možnosti účtu

4.4.9.2.5 Zlúčiť položky

Pomocou možnosti ZLÚČIŤ POLOŽKY môžete zlúčiť rôzne položky rovnakého typu do jedného riadku, ak
napríklad neboli zadané v rovnakom čase, a preto sú na viacerých riadkoch.

Po zlúčení položiek bude výsledok vyzerať takto:

Dotykačka - Kompletná príručka
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210

Späť na Pokročilé možnosti účtu
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4.4.9.2.6 Predaj Tu / So sebou

Ťuknutím nastavíte pre daný účet predaj so sebou. Dostupnosť tejto možnosti závisí od tohto nastavenia

Dotykačka - Kompletná príručka
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211

Späť na Pokročilé možnosti účtu

200

4.4.9.3 Pokročilé možnosti platby

Pokročilé možnosti platby
Kliknutím na vybranú položku na obrázku otvoríte príslušnú kapitolu. Niektoré možnosti nemusia byť vo vašej
krajine dostupné.

Rozdeliť platbu

212

214

Tlač

Dotykačka - Kompletná príručka
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212

Výberom možnosti ZOBRAZIŤ KOMPAKTNÝ DIALÓG zmenšíte dialóg na polovicu jeho veľkosti. V
predvolenom nastavení sa režim zobrazenia automaticky použije podľa rozlíšenia displeja zariadenia. V tomto
nastavení

372

je však možné preferované zobrazenie zmeniť.
Späť k Platobnému dialógu

189

4.4.9.3.1 Rozdeliť platbu
Možnosť ROZDELIŤ PLATBU umožňuje rozdeliť platbu tak, aby zákazník mohol zaplatiť
kombináciou rôznych platobných metód, napr. čiastočne v hotovosti a čiastočne kreditnou
kartou. Zobrazené typy platieb závisia od tohto nastavenia

379

.

Ako rozdeliť platbu?
Najskôr zvoľte prvú platobnú metódu, ktorými si zákazník praje zaplatiť. V našom príklade sa zákazník
rozhodol platiť časť v hotovosti a časť platobnou kartou. Ťuknite teda na platobnú metódu Hotovosť a
zadajte, koľko z celkovej čiastky zákazník hotovosťou zaplatí a presuňte sa k ďalšej platbe tlačidlom
POKRAČOVAŤ.

Dotykačka - Kompletná príručka
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213

Ak zadáte čiastku menšiu, bude platba rozdelená. Ak zadáte väčšiu alebo
rovnakú čiastku (zákazník zistil, že nakoniec celú hotovosť má), bude účet
zaplatený zvolenou platobnou metódou. Podľa vyššie zadanej čiastky bude k
dispozícii tlačidlo ZAPLATENÉ (zadaná rovnaká alebo vyššia čiastka) alebo
POKRAČOVAŤ (zadaná menšia čiastka).

Teraz zvoľte druhú platobnú metódu a účet zaplaťte a uzavrite. V prípade platby kartou dôjde rovno k
zaplateniu zvyšnej čiastky a účet sa uzavrie. V Histórii

235

nájdete pri tomto účte informáciu o

platobných metódach použitých na jeho zaplatenie.

Späť na Pokročilé možnosti platby
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214

4.4.9.3.2 Tlač
Možnosť TLAČ odošle účtenku na tlačiareň ešte pred zaplatením účtu.
V závislosti od možností tlače

390

v nastaveniach pokladnice sa účtenka môže vytlačiť aj

automaticky po kliknutí na tlačidlo Zaplatené.

Možnosť Tlač bude viditeľná len vtedy, ak ste v nastaveniach tlače

398

pridali

úlohu Tlač účteniek. V opačnom prípade sa tlačidlo Tlač nahradí tlačidlom
Odoslať.

Späť na Pokročilé možnosti platby

211

4.4.10 Dlaždicové menu
Dlaždicové menu na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky poskytuje rýchly prístup k vybraným funkciám dotykovej

pokladnice a operáciám s účtom. Ťuknutím na vybrané tlačidlo na obrázku prejdite do príslušnej kapitoly.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Otvorené účty

216

Parkovanie účtu

219

Presunutie účtu na inú pokladňu

224

229

Zákazník
História

215

235

Stornovanie účtu
244

Príjem / výdaj
Načítať kód
Mapa stolov

238

245

246

Otvoriť / uzavrieť pokladnicu
Súpiska

249

253

Uzávierka

254

Otvoriť zásuvku

256
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Sklad

216

257

Rezervácia

257

258

Objednávky

Wolt a Wolt Retail
Centrum pomoci

264

265

Žiadosť o technickú pomoc
Vzdialené pripojenie
Odhlásiť sa

267

268

271

Dochádzka

272

Synchronizácia dát

275

4.4.10.1 Otvorené účty
Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte prehľad všetkých zaparkovaných účtov. Ak nemáte
žiadne zaparkované účty, toto tlačidlo nie je aktívne. Ak ste zaparkovali nejaké účty,
tlačidlo zobrazí počet účtov.
Každý účet môžete zaparkovať pomocou tlačidla na obrazovke s naúčtovanými
produktami

149

a vrátiť sa k nemu neskôr, pridať naň ďalšie položky, alebo ho uzavrieť a

zaplatiť. Viac informácií nájdete v kapitole Parkovanie účtu

219

.

Ak používate viac ako jednu pokladňu, napr. v reštaurácii a na záhrade, môžete pokladňu na záhrade prepojiť
s hlavnou pokladňou v reštaurácii. Môžete tak presunúť účty zo záhradnej pokladnice a zaplatiť ich v hlavnej
pokladnici v reštaurácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Presunutie účtu na inú pokladnicu

224

. Prepojené

pokladnice, z ktorých môžete presúvať účty, sa zobrazujú v spodnej časti prehľadu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Podobu prehľadu môžete určiť v nastaveniach aplikácie
Otvorené účty

371

217

344

Dotykačka v možnosti Nastavenie zobrazenia »

. Voliteľne môžete pre každý účet zobraziť aj tlačidlo platby, ktoré vás presmeruje do

Platobného dialógu

189

.
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218

Jednoduché
zobrazenie:

Podrobné
zobrazenie:

Tabuľka
s možnosťou
triedenia
stĺpcov:
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219

Pri jednoduchom a tabuľkovom zobrazení dlhým ťuknutím na vybraný zaparkovaný účet zobrazíte jeho
položky.

Aktuálne otvorené účty si môžete pozrieť aj vo Vzdialenej správe

596

.

4.4.10.1.1 Parkovanie účtu
Každý účet v Dotykačke môžete zaparkovať, teda odložiť a neskôr sa k nemu vrátiť. Parkovanie účtov je
vhodné najmä v prípade priebežnej útraty vašich zákazníkov, napr. pri otvorení účtu v reštaurácii. V prípade,
že je aktívna Mapa stolov

246

, dochádza k parkovaniu účtov automaticky vždy k vybranému stolu. Účty

jednotlivých stolov tak zostávajú otvorené a medzitým môže obsluha vytvárať ďalšie účty.

Ako zaparkovať účet?

219

Parkovanie účtu s Mapou stolov

223

Ako zaparkovať účet?
Na obrazovke s naúčtovanými položkami

149

ťuknite na tlačidlo pre zaparkovanie

. Toto tlačidlo

však môžete priradiť aj na zrušenie aktuálne otvoreného účtu alebo ho skryť v tomto nastavení

Dotykačka - Kompletná príručka
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.

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

220

Zobrazí sa dialóg Zaparkovať. Do tohto dialógu môžete napísať poznámku, ktorá sa bude pri
zaparkovanom účte zobrazovať. Pre zaparkovanie účtu ťuknite na tlačidlo ULOŽIŤ. Stoly, ktoré majú
už zaparkované nejaké účty, sú označené fialovou farbou. Pri zaparkovaní ďalšieho účtu tak bude
zobrazená otázka, či aktuálny účet spojiť s už zaparkovaným (otvoreným) účtom na danom stole alebo
na stôl zaparkovať ďalší (nový) účet. Pozri kapitolu Rozdelenie účtu

185

. Ťuknutím na tlačidlo Mimo

stôl zaparkujete účet bez priradenia ku konkrétnemu stolu.
Zoznam všetkých zaparkovaných (otvorených) účtov nájdete na hlavnej obrazovke v Dlaždicovom
menu

214

ponuke pod tlačidlom OTVORENÉ ÚČTY

216

, kde sa zobrazuje počet aktuálne

zaparkovaných účtov.
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Pre znovuotvorenie zaparkovaného účtu ťuknite na tlačidlo OTVORENÉ ÚČTY

216

a vyberte si v

prehľade účet, ktorý chcete upraviť. Zaparkované účty sú farebne odlíšené na základe času od
poslednej úpravy. Účty staršie ako 24 hodín sú zobrazené zvlášť ako historické. Prehľad je možné
obmedziť len na účty vystavené aktuálne prihláseným užívateľom. Podobu prehľadu zaparkovaných
účtov môžete určiť v tomto nastavení

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak nie je možné zaparkovaný účet upraviť a používate Mobilného čašníka

763

je pravdepodobne v Mobilnom čašníkovi aktívny. V takom prípade je účet
uzamknutý až do doby, než bude v Mobilnom čašníkovi opäť zaparkovaný. Pre
viac informácií sa pozrite do tejto kapitoly

782

.

Zobrazia sa položky v danom účte a vy môžete s účtom ďalej pracovať
chcete účet znovu zaparkovať, ťuknite na tlačidlo
nový účet, ťuknite na tlačidlo

183

a pridávať položky. Ak

. Ak chcete na aktuálnom stole vystaviť ďalší

. Ak chcete účet zatvoriť, ťuknite na tlačidlo Vystaviť účet

sa zatvorí a zmizne zo zoznamu zaparkovaných účtov. Nájdete ho v časti História

Dotykačka - Kompletná príručka
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. Účet

.
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223

Obrazovka mapy stolov
Ak je aktívna Mapa stolov
alebo otvorených účtov

216

246

, môže sa zobrazovať na hlavnej obrazovke namiesto kategórií a produktov

. Ak chcete zmeniť toto zobrazenie, použite tieto nastavenia

360

. Ťuknutím na mape

vyberte požadovaný stôl a potom naúčtujte k danému stolu produkty. Akonáhle máte naúčtované, môžete
účet uzavrieť alebo zaparkovať

219

a vrátiť sa späť do Mapy stolov. Stôl, u ktorého je otvorený (aktívny) účet

je v mape zvýraznený farbou zodpovedajúcou veku účtu s vyznačením doby. Na spodku mapy nájdete
tlačidlá pre zmenu mierky, prípadne prechod na ďalšiu stránku mapy.

Ťuknutím na stôl zobrazíte aktuálne otvorené účty na tomto stole. Ťuknutím na vybraný účet ho zobrazíte s
možnosťou ho uzavrieť. Môžete tiež rovno otvoriť na tomto stole nový účet.

Dotykačka - Kompletná príručka
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224

Informácie o čase od poslednej úpravy účtu na mape stolov
Pri každom účte sa po prvej minúte od zaparkovania zobrazuje čas od poslednej úpravy účtu. Táto informácia
poskytne obsluhe prehľad o dobe od posledného obslúženia hostí. Farba stola sa podľa nastaveného času
postupne mení zo zelenej na oranžovú a následne na červenú farbu. Dostanete tak jasnú informáciu o tom,
že daný stôl už dlhšiu dobu nebol obslúžený. Zmena časového intervalu, prípadne vypnutie, je možné
vykonať v nastavení mapy stolov

437

.

Ak používate mapu stolov, príde vám vhod jednoduchý rezervačný systém,
ktorý umožní vytvárať a zaznamenávať rezervácie prostredníctvom
jednoduchej aplikácie. Viac informácií nájdete v kapitole Rezervácie

749

.

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

442

.

4.4.10.1.2 Presunutie účtu na inú pokladňu
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Pokiaľ používate viac pokladní, príde vám vhod funkcia, ktorá umožní presúvať účty medzi pokladňami.
Jednoducho tak napr. presuniete účty z pokladne v záhrade či v salóniku na hlavnú pokladňu v reštaurácii a
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účet tu zaplatíte. Aby to fungovalo, je potrebné pokladne prepojiť. Potom bude možné otvorené účty medzi
pokladnicami presúvať a uzatvárať. Dostupné prepojené pokladne sa zobrazia v prehľade Otvorených
účtov

216

.

Ako na presúvanie účtov z jednej pokladne na druhú?
Presunutie účtu pri uzatváraní pokladnice

225

227

Ako na presúvanie účtov z jednej pokladne na druhú?
Na pokladni A otvorte Nastavenie aplikácie
záloha

467

344

Dotykačka a prejdite do časti Synchronizácia a

. Tu nájdete v dolnej časti obrazovky Prepojené pokladne

469

. Ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ

POKLADNICU a zadajte IP adresu pokladne B, ktorú chcete prepojiť. To isté potom urobte aj na
pokladni B, kde rovnakým spôsobom zadáte IP adresu pokladne A. Takto postupne môžete vzájomne
prepojiť všetky pokladne, ktoré sú pripojené do rovnakej siete a zdieľajú jeden cloud.

Dotykačka overí, či na zadanej IP adrese skutočne nájde ďalšiu podporovanú pokladňu a pokiaľ áno,
bude pridaná pod svojim menom. Pridať rovnakým spôsobom môžete aj viac pokladníc.
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Teraz sa vráťte na hlavnú obrazovku Dotykačky a prejdite do Otvorených účtov

216

. V dolnej časti

budú prepojené pokladne reprezentované tlačidlami. Hneď ako ťuknete na prepojenú pokladňu,
zobrazia sa jej aktuálne otvorené účty.

Teraz vyberte účet a potvrďte jeho presunutie alebo presunutie a zaplatenie. Účet bude presunutý a
rovno otvorený alebo bude po presunutí zobrazený Platobný dialóg

189

. Môžete ho teda zaplatiť a

uzavrieť alebo do neho pridať ďalšie položky, opäť zaparkovať a zaplatiť neskôr.

Ak je z nejakého dôvodu potrebné presunúť účet opäť do inej pokladnice, môžete to urobiť tak, že
ťuknete na ikonu možností účtu

183

a vyberiete možnosť PRESUNÚŤ NA POKLADNICU

. Po

výbere konkrétnej pokladnice sa zobrazia stoly v danej pokladnici, výberom stola sa otvorený účet
presunie na daný stôl a pokladnicu. Tlačidlo PRESUNÚŤ MIMO STOLOV presunie účet bez jeho
priradenia ku konkrétnemu stolu.
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Presunutie účtu pri uzatváraní pokladnice
Ak sú v pokladni nejaké otvorené účty, budete na ne upozornení pri zatváraní pokladnice

249

(koniec zmeny).

Ak je však pokladnica prepojená s inou pokladnicou (pokladnicami), pred uzavretím budete mať možnosť
presunúť tieto účty do iných pokladníc.
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IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci

265

v časti

Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu
nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a
siete » Ďalšie » Ethernet.

· Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa

napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení,
prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať
pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti
nastavenia pevnej IP adresy.
· Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko

Dotykačka - Kompletná príručka
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4.4.10.2 Zákazník
Dotykačka umožňuje viesť zákaznícke účty, pričom každý účet môže byť priradený
konkrétnemu zákazníkovi. To je užitočné napríklad vtedy, ak svojim zákazníkom ponúkate
vernostný program, v rámci ktorého zbierajú body na svoje zákaznícke konto.
Každému vytvorenému produktu možno priradiť počet bodov

294

, ktoré zákazník získa jeho

zakúpením. Samozrejme, je možné zadať aj zápornú bodovú hodnotu, pri ktorej sa body po
zakúpení takéhoto výrobku odpočítajú. Príkladom môže byť fľaša šampanského, ktorú
zákazník dostane po dosiahnutí 1000 bodov. Tento produkt bude mať bodovú hodnotu -1000 a po jeho
naúčtovaní sa zákazníkovi z účtu odpočíta 1000 bodov. Konečná hodnota bodového konta zákazníka tak
bude 0 bodov. Z účtu zákazníka je vždy možné odpočítať body až do hodnoty 0, nie do zápornej hodnoty.
Ak máte viac pokladní pripojených k rovnakému cloudu, vytvorené zákaznícke účty a čerpanie bodov sa
synchronizujú

509

so všetkými pokladňami.

Ako pracovať so zákazníckymi účtami?
Ako priradiť/zmeniť zákazníka k účtu?
Ako odstrániť zákazníka z účtu?

229

232

234

Účty zákazníkov môžete vytvárať alebo upravovať aj prostredníctvom
Vzdialenej správy, nielen v dotykovej pokladni. Počet zákazníckych bodov
však môžete nastaviť len v rámci Vzdialenej správy. Ďalšie informácie nájdete
v tejto kapitole

665

.

Ako pracovať so zákazníckymi účtami?
Ťuknite na tlačidlo ZÁKAZNÍK v dlaždicovom menu

214

. Otvorí sa zoznam zákazníckych účtov. Ak

chcete vytvoriť nového zákazníka, ťuknite na + NOVÝ ZÁKAZNÍK

. Ak chcete upraviť

existujúceho zákazníka, dlho naňho ťuknite. Krátkym ťuknutím zákazníka vyberte a potom sa
naúčtované produkty priradia k jeho účtu. Existujúci zákazníci majú v prehľade uvedené aj svoje
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firemné údaje

, priradené štítky

230
231

, stav ich bodového konta

, prípadne dátum vypršania

platnosti zákazníckeho konta, ak je nastavené.
Zákazníkov možno vyhľadávať pomocou ikonky

, a to aj podľa telefónneho čísla. Ak potrebujete

odstrániť celý účet zákazníka, dlho ťuknite na vybraný účet a v dialógovom okne s informáciami o účte
vyberte položku ODSTRÁNIŤ ZÁKAZNÍKA. V prehľade sú zákazníci zoradení podľa priezviska,
potom podľa spoločnosti a mena.

Pri vytváraní nového zákazníka alebo úprave existujúceho zákazníka môžete zadať následovné
informácie. Vyžaduje sa aspoň jeden z nasledujúcich údajov: Meno zákazníka, priezvisko
zákazníka alebo Meno firmy.
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Meno firmy

Názov spoločnosti, ku ktorej zákazník patrí.

IČO firmy

ID spoločnosti, do ktorej zákazník patrí.

DIČ firmy

DIČ spoločnosti, do ktorej zákazník patrí. Ak už existuje zákazník s rovnakým DIČ, budete
o tom informovaný.

Krstné meno

Meno zákazníka

Priezvisko

Priezvisko zákazníka

Dátum
narodenia

Dátum narodenia zákazníka

Adresa

Adresa zákazníka

Mesto

Mesto zákazníka

PSČ

PSČ bydliska zákazníka

Krajina

Krajina (národnosť) zákazníka. V predvolenom nastavení sa tu krajina vyplní podľa jazyka
Dotykačky, tj. podľa krajiny zvolenej pri aktivácii pokladnice .
112

E-mail

E-mailová adresa zákazníka

Tel. číslo

Telefón zákazníka

Interná
poznámka

Interná poznámka pre obsluhu

Tlačiteľná
poznámka

Ak priradíte zákazníka k účtu, text zadaný v tomto poli sa vytlačí na účtenke.

Bonusové
body

Ak máte k produktom priradené bonusové body
, môžete si tu pozrieť aktuálny stav
bodového konta zákazníka. Ak má zákazník aspoň 1 bod, na účtenke sa vytlačí zostatok
na jeho účte.

Zľavová
skupina

Tu môžete vybrať priradenú skupinu zliav. Zľavovú skupinu
rozšírených nastaveniach Dotykačky.

Štítky

Zadané štítky sa zobrazia priamo v prehľade zákazníkov
zákazníka.

Dátum
expirácie účtu

Ak do tohto poľa zadáte dátum, účet zákazníka bude od tohto dátumu neaktívny a nebude
možné ho používať.

Čiarový kód

Ak majú zákazníci zákaznícke karty s čiarovým kódom, zadajte do tohto poľa čiarový kód
zákazníckej karty.

329
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Zadané informácie o zákazníkovi môžete použiť na vytváranie faktúr.

Ako priradiť/zmeniť zákazníka k účtu?
Existuje niekoľko spôsobov priradenia účtu zákazníka k účtu.
Pred otvorením účtu ťuknite na tlačidlo ZÁKAZNÍK a potom vyberte zákazníka v prehľade. Tlačidlo
zobrazí meno vybraného zákazníka. Teraz štandardne vyberte produkty a zaúčtujte ich. Pod
účtovanými produktmi sa zobrazia informácie o zákazníkovi. Ak potrebujete zmeniť už priradeného
zákazníka, ťuknite na jeho meno pod účtovanými produktami a jednoducho vyberte nového
zákazníka. Kliknutím na

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak už máte pre vybraného zákazníka otvorený (zaparkovaný) účet, budete o
tom informovaný. Teraz sa môžete rozhodnúť, či chcete zlúčiť účtované
položky so zaparkovaným účtom, alebo vytvoriť nový účet:

Ďalším spôsobom priradenia / zmeny zákazníka je ťuknúť na tlačidlo ďalších operácií

183

na

obrazovke aktívneho účtu a vybrať položku Priradiť zákazníka. Týmto spôsobom priradíte zákazníka
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k aktuálnemu účtu alebo zmeníte už priradeného zákazníka. Zákazníka môžete priradiť k účtu aj
spätne v Histórii

236

.

Zákaznícku zľavu je možné priradiť kedykoľvek, až kým účet nezatvoríte
stlačením tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke

149

Dotykačky. Po

stlačení tlačidla Vystaviť účet sa účet uzavrie a fiškalizuje, takže s cenou už
nie je možné nijako hýbať. Pokiaľ však účtujete produkty, môžete kedykoľvek
pred stlačením tlačidla Vystaviť účet jednoducho načítať kartu zákazníka
pomocou čítačky alebo priradiť účet zákazníka ručne. Zľava sa uplatní na
otvorený účet zákazníka.

Ako odstrániť zákazníka z účtu?
Ak chcete odstrániť zákazníka z účtu, postupujte rovnako ako predtým, ale nevyberajte žiadneho zákazníka a
v prehľade zákazníkov ťuknite na tlačidlo ŽIADNY ZÁKAZNÍK.
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4.4.10.3 História
Tlačidlo HISTÓRIA zobrazuje všetky vytvorené účty zoradené podľa času. Správa
rozlišuje medzi zaplatenými a zrušenými účtami. Ťuknutím na vybranú položku v zostave
otvoríte ponuku ďalších operácií s účtom a zobrazíte účtované položky.
V histórii tak nájdete všetky uzavreté alebo neuzavreté účty. V histórii sa zobrazujú všetky
účtenky, aj tie, ktoré boli na základe tohto nastavenia

469

z pokladnice vymazané. Staršie

účtenky sa dajú ľahko vyhľadať. Informácie o načítanej účtenke sa potom automaticky
prenesú do pokladnice.

Dlaždica HISTÓRIA umožňuje čiastočné alebo úplné storno účtov.
Stornovanie účtov je podrobne popísané v kapitole Stornovanie účtu

238

.

Ako pracovať s históriou účtu?
Ťuknutím na tlačidlo HISTÓRIA otvoríte prehľad všetkých vytvorených účtov. Pri každom účte je
jasne zobrazený jeho stav, tj. či bol zaplatený alebo stornovaný. Pre stornovaný účet sa v histórii vždy
vytvorí záporný záznam. Stornovaný účet je teda reprezentovaný dvoma záznamami: žltým záznamom
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o predaji (na obrázku nižšie je to záznam 4,80 EUR) a červeným záznamom s následným zrušením
jednotlivých položiek (na obrázku je to druhý záznam -4,80 EUR).
Prehľad môžete obmedziť na vybrané záznamy pomocou možností

. Ťuknutím na

kalendár a obmedzíte históriu na vybraný dátum. Zaškrtnutím možnosti
zobraziť aj stornované otvorené účty. Pomocou rozbaľovacej ponuky
vybraného zamestnanca. Ak účet patrí zákazníkovi

229

otvoríte

môžete v prehľade
obmedzte záznamy na

, v prehľade sa zobrazí jeho meno.

Vyhľadať doklad podľa čísla je možné ťuknutím na ikonku Vyhľadať doklad v pravom hornom rohu.
Ťuknutím na vybraný účet

v histórii zobrazíte jeho položky na ľavej strane a môžete prípadne

vykonať ďalšie operácie s týmto účtom, napríklad priradiť zákazníka alebo dodatočne stornovať účet
(pozri ďalší obrázok

236

).

Ak chcete zobraziť ponuku operácií Možnosti účtu, vyberte v prehľade vybraný účet a ťuknite na
tlačidlo

(pozri obrázok nižšie

237

). Na výber máte nasledujúce možnosti, ktorých dostupnosť závisí

od vlastností vybraného účtu a nastavení pokladnice:
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Priradiť zákazníka - Pomocou tejto možnosti môžete dodatočne priradiť zákazníka k vybranému účtu.
Vybraný zákazník sa zobrazí pod položkami účtu na ľavej strane. Ďalšie informácie o priraďovaní
zákazníkov k jednotlivým účtom nájdete v kapitole Zákazník
však už nebudú pripísané žiadne bonusové body

329

232

. Dodatočne priradenému zákazníkovi

.

Stornovať tento účet - Čiastočne alebo úplne stornuje vybraný účet. Pokyny na stornovanie účtu
nájdete v časti Stornovanie účtu

238

.

Zmeniť spôsob úhrady - Zmení typ platby

379

pre existujúci účet. Zmenu je možné vykonať len

vtedy, ak:
· Sa v histórii vyberie zaplatený účet, nie napr. storno doklad

238

apod.

· Účet bol zaplatený v plnej výške a jedným typom platby.
· Nie je to odpis

192

.

· Prihlásený užívateľ má oprávnenie

429

zmeniť spôsob platby.

· Účet bol vystavený v aktuálnej otvorenej zmene

249

.

Ak následne zmeníte spôsob platby na platbu kartou, platobný terminál
sa už nebude znovu inicializovať. Prípadnú ďalšiu platbu kartou je
potrebné vykonať zadaním sumy na platobnom termináli.

Zadať prepitné - Doplní k uzavretému účtu dodatočne darované prepitné. Táto možnosť závisí od
tohto nastavenia

384

.
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4.4.10.3.1 Stornovanie účtu
Storno účtu môžete v Dotykačke vykonať buď úplne a stornovať tak celý účet, alebo len čiastočne, kedy
vyberiete jednotlivé položky z daného účtu, ktoré majú byť stornované. Nezáleží na tom, či stornujete účet
zaplatený v hotovosti, alebo kartou. V oboch prípadoch dôjde k vystaveniu tzv. opravného dokladu v zápornej
hodnote. Táto záporná hodnota sa eviduje pod rovnakým číslom dokladu a dôjde tak k porovnaniu tržieb.
Opravný doklad dávate do účtovníctva.

Storno celého účtu

238

Čiastočné storno účtu

239

Možnosti stornovania účtu

242

Scenáre použitia storna účtu

243

Ako urobiť storno účtu?
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Ťuknutím na dlaždicu História

239
235

zobrazíte zoznam účtov v chronologickom poradí. Vyberte ten, ktorí

chcete úplne alebo čiastočne stornovať a pomocou fialovej ikony troch bodiek
Možnosti účtu. Tu vyberte možnosť Stornovať účet

zobrazte ponuku

.

Zobrazí sa dialógové okno s niekoľkými možnosťami ako vykonať storno:
· Ak chcete stornovať celý účet, ťuknite na vybranú platobnú metódu

(zákazníkovi budú

vrátené peniaze prostredníctvom tejto metódy).
· Pri storne účtu môžete povoliť možnosť NEVRACAŤ DO SKLADU

a zvoliť, či sa položky v
danom účte pridajú späť na sklad. Táto možnosť funguje bez ohľadu na to, či zákazníkovi vrátite
peniaze alebo nie. V predvolenom nastavení sa produkty vždy pridávajú na sklad.

· Ak chcete zrušiť len niektoré položky, musíte vybrať čiastočné storno. Môžete to urobiť buď

dlhým stlačením ikony troch zvislých bodiek

, ťuknutím na túto ikonu a výberom možnosti

Čiastočné storno zo zobrazenej ponuky alebo ťuknutím na šípku
Ak chcete vykonať čiastočné storno, pokračujte ďalším krokom
4

241

240

pri vybranej položke účtu.
, inak prejdite priamo na krok

.

· Po dokončení storna sa vytlačí potvrdenie o storne so zápornou sumou stornovaného účtu alebo

položky.
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Ťuknutím na šípku presuniete jeden kus produktu z okna Storno do okna Čiastočné storno (v
príklade na obr. nižšie). Ťuknutím na tlačidlo

zobrazíte klávesnicu na zadanie počtu jednotiek pre

stornovanie. K dispozícii je aj možnosť presunúť všetko.
Po výbere položiek, ktoré chcete stornovať, pokračujte ťuknutím na Vyplatené, rovnako ako keby ste
zrušili celý účet. Ak už nechcete stornovať zostávajúce položky, jednoducho zatvorte dialóg návratom
späť, napríklad pomocou tlačidla na spodnej lište.
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Teraz sa vráťte do okna História

241

235

, kde môžete skontrolovať, či boli vybrané položky stornované.

Uistite sa, že ste zaškrtli možnosti zobrazenia stornovaných účteniek

, aby sa v prehľade

zobrazovali. Ťuknutím na storno účet zobrazíte vľavo jeho podrobnosti. Čiastočne zrušený účet bude
označený ako Čiastočne stornované. Ak zrušíte celý účet, bude označený ako Stornované.
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Pokiaľ urobíte čiastočné či plné storno účtu, bude v Histórii zobrazený ako
pôvodný stornovaný účet (účet so stornovanými položkami), tak aj nový
záznam, ktorý označujeme Storno účet. Tento Storno účet je automaticky
vytvorený ako odkaz k pôvodnému účtu a obsahuje celkovú stornovanú
čiastku z pôvodného účtu. Ak teda stornujete z účtu za celkom 20 EUR dve
položky po 5 EUR, bude mať Storno účet hodnotu -10 EUR.

Možnosti stornovania účtu
Na obrázku nižšie vidíte ponuku, ktorá sa zobrazí po ťuknutí na ikonku troch vertikálnych bodiek na karte
Storno:
· Na storno jednotlivých položiek na účte môžete použiť možnosť ČIASTOČNÉ STORNO, ktorá je

opísaná vyššie

239

.

· Možnosť ZMENIŤ POZNÁMKU je užitočná, ak potrebujete pridať nejaké informácie k stornovanému

účtu, napr. dôvod storna.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

243

Scenáre použitia storna účtu
Existuje niekoľko scenárov, podľa ktorých sa zmení celková hotovosť v pokladni. Tieto scenáre reflektujú, či
vám zákazník za tovar zaplatil, a či ste mu pri storne vrátili peniaze:
1. Zákazník si tovar (službu) kúpil a zaplatil vám zaň (bežná prax). Pri vrátení tovaru a stornovaní účtu
peniaze zákazníkovi vrátite (zvolíte konkrétnu platobnú metódu). To znamená, že peniaze budú
odpočítané z účtu a finančný stav bude zodpovedať stavu, keď predaj nebol realizovaný, pretože
obdržané peniaze boli zákazníkovi vrátené. V pokladni sa ku dňu vystavenia účtu vytvorí doklad, ktorý
navyšuje tržbu podľa typu úhrady a započítava sa do DPH a pokladničných transakcií. Vyplatením sa
ku dňu vystavenia storna vytvorí doklad, ktorý zase v zápornej hodnote ponižuje tržbu podľa typu
úhrady a ponižuje DPH a pokladničné transakcie.
2. Nesprávny spôsob platby: Zákazník kúpil tovar a zaplatil vám v hotovosti. Obsluha omylom zadala ako
typ platby platbu kartou. V tomto prípade je potrebné vybrať v Možnostiach účtu Stornovať tento
239

240

účet , potom ťuknúť na Vyplatené
účtu a zároveň vybrať rovnaký spôsob platby, ktorý bol omylom
použitý na zaplatenie účtu. Teraz znovu uskutočníte predaj toho istého produktu, avšak so správnym
typom platby.
3. Zákazník si objednal jedlo a dostal objednávkový lístok (bon) na prevzatie jedla. Neskôr však zmenil
názor. Ak ste v nastaveniach úlohy

Dotykačka - Kompletná príručka
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objednávky pri stornovaní sa okrem štandardnej storno účtenky vytlačí aj storno bon do kuchyne, aby
sa objednávka nepripravovala.

V prípade nedodržania postupu pri oprave chybne zadaného typu platby
nebude pri uzávierke súhlasiť hotovosť s platobnými transakciami.

4.4.10.4 Príjem / výdaj
Ťuknutím na toto tlačidlo vykonáte jednorazový výber alebo príjem do pokladne. Výber
môžete použiť napríklad vtedy, ak potrebujete hotovosť z pokladne na nákup surovín.
Všetko je otázkou okamihu, stačí v zobrazenom dialógu vybrať Pokladničný vklad alebo
Pokladničný výdaj

a zadať sumu, ktorú dávate alebo prijímate

Voliteľne môžete pokladničnú transakciu označiť vlastným štítkom
zobrazí v Prehľade tržieb

333

do pokladne.
, ktorý sa potom

, alebo tiež poznámkou s uvedením účelu platby a priradiť zákazníka

229

.

Nakoniec nezabudnite ťuknúť na tlačidlo Uložiť, aby ste transakciu uložili do pokladnice.
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Po stlačení tlačidla PRÍJEM / VÝDAJ sa automaticky otvorí pokladničná
zásuvka. Ďalšie možnosti otvorenia pokladničnej zásuvky nájdete v
nastaveniach aplikácie Dotykačka v časti Pokladničná zásuvka

458

.

4.4.10.5 Načítať kód
Ťuknutím na toto tlačidlo spustíte skenovanie čiarových kódov pomocou zabudovaného
fotoaparátu v dotykovej pokladnici alebo tablete. Na naskenovanie kódu odporúčame
použiť radšej externú čítačku čiarových kódov

94

, aby sa dosiahli lepšie výsledky.

Skenovanie prostredníctvom kamery však môže slúžiť ako núdzové riešenie.
Tlačidlo je v predvolenom nastavení skryté, ak ho chcete zobraziť, prejdite do Nastavenie
aplikácie » Príslušenstvo a aktivujte tam možnosť Povoliť zabudovanú čítačku

Dotykačka - Kompletná príručka
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EAN alebo PLU kód môžete načítať aj priamo vo vlastnostiach každého
produktu

292

pomocou tlačidiel:

4.4.10.6 Mapa stolov
Mapa stolov sa automaticky zapne, ak v sprievodcovi aktiváciou

117

vyberiete ako typ

prevádzky Reštaurácia / kaviareň. V opačnom prípade môžete mapu stolov zapnúť /
vypnúť v rozšírených nastaveniach

437

Dotykačky.

Mapa stolov umožňuje vytvoriť rozloženie stolov zodpovedajúce umiestneniu stolov v
podniku. Na jednotlivých stoloch potom môžete účtovať a parkovať

219

už vytvorené účty.

Položky na jednom účte je možné rozdeliť aj do viacerých stolov alebo účtov, aby sa
zohľadnili preferencie zákazníkov v oblasti platieb.
Mapa stolov môže mať až niekoľko strán, medzi ktorými sa dá jednoducho prepínať. Každá stránka môže
zobrazovať stoly zodpovedajúce jednej miestnosti alebo sále. Stránky s mapou stolov vytvoríte a pomenujete
v rozšírených nastaveniach

437

Dotykačky.

Možnosť upravovať mapu stlov závisí od užívateľského práva

432

Zmena nastavenia aplikácie. Ak užívateľ

pokladnice nemá pridelené toto oprávnenie, nemôže upravovať mapu stolov.

Namiesto produktov môžete po zatvorení alebo zaparkovaní účtu zobraziť
prehľad otvorených (zaparkovaných) účtov

216

alebo mapu stolov

chcete zmeniť východiskovú obrazovku, pozrite si toto nastavenie

Dotykačka - Kompletná príručka
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V tejto kapitole sa dozviete:
Ako vytvoriť a upraviť mapu stolov?
Ako účtovať s mapou stolov?
Ako vytvoriť rezerváciu stola?

247

248

248

Ak je mapa stolov aktívna, zobrazuje sa na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky v pravej časti miesto kariet

produktov. Naúčtovanie potom vykonáte tak, že najskôr ťuknutím vyberte požadovaný stôl, potom sa zobrazia
produkty a kategórie. Teraz už štandardne výberom produktov účtujete na tento konkrétny stôl.
Mapu stolov môžete kedykoľvek zobraziť aj ťuknutím na tlačidlo MAPA STOLOV v ponuke dlaždíc.

Ako vytvoriť a upraviť mapu stolov?
Aktiváciu mapy stolov a vytvorenie stránok so stolmi vykonáte v nastaveniach aplikácie
ťuknutím na voľbu Mapa stolov. Pre konkrétny postup sa pozrite do tejto kapitoly

437

344

Dotykačka,

. V odkazovanej kapitole

nájdete aj informácie, ako stôl na stránke presunúť, zmazať alebo upraviť jeho vlastnosti.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

248

Ako účtovať s mapou stolov?
150

Na postup, ako otvoriť a viesť účet priradený ku konkrétnemu stolu sa pozrite do tejto kapitoly

. Položky na

účte priradenému k jednému stolu môžete tiež rozdeliť a preniesť k inému stolu na nový alebo existujúci účet.

Ako vytvoriť rezerváciu stola?
Dotykačka umožňuje rezervovať stoly prostredníctvom samostatnej aplikácie Rezervácia. Po nainštalovaní
tejto aplikácie do dotykovej pokladnice si budete môcť jednoducho rezervovať jednotlivé stoly pomocou
prehľadného kalendára. Tento jednoduchý rezervačný systém nahradí stále bežne používanú papierovú
knihu. Viac informácií o rezervačnom systéme Dotykačka nájdete v samostatnej kapitole

749

.

Rezervované stoly sú na mape stolov označené fialovým písmenom R, zvyčajne 30 minút pred a 10 minút
po začiatku rezervácie. Tento čas môžete zmeniť v Nastaveniach aplikácie - Mapa stolov

Dotykačka - Kompletná príručka

437

.

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

249

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

442

.

4.4.10.7 Otvoriť / uzavrieť pokladnicu
Týmto tlačidlom otvoríte či uzavriete pokladnicu. Dobu medzi otvorením a uzavretím
pokladnice považujte za jednu zmenu. Tlačidlo mení svoj názov a funkciu podľa
aktuálneho stavu pokladnice. Ak je pokladnica uzavretá, ťuknutím ju otvoríte. Ak je
pokladnica otvorená, ťuknutím ju zatvoríte a ukončíte tak zmenu. Podľa jednotlivých zmien
je možné napr. zobraziť prehľad tržieb
Pri uzavretí pokladne je možné zobraziť súpisku

253

333

.

a zadať aktuálne počty jednotlivých bankoviek a mincí,

prípadne straveniek. Pokladňa podľa zadaných počtov spočíta hotovosť. Ak máte v odpovedajúcej tlačovej
úlohe

403

aktivovanú možnosť Automatická tlač uzávierok, bude po uzavretí pokladnice vytlačená

uzávierka

254

s prehľadom tržieb. Jednotlivé uzávierky je možné číslovať, stačí číslovanie nastaviť v

nastaveniach pokladnice

358

. Je tu tiež možnosť pred uzavretím presunúť otvorené účty na inú pokladňu. To

je možné v prípade, že máte pokladne vzájomne prepojené

224

.

Filozofia ovládania pokladnice je založená na tzv. zmenách. Zmenou myslíme dobu od otvorenia pokladnice
do jej uzavretia. Pred začatím účtovania je teda nutné najprv otvoriť pokladnicu a zadať prípadnú počiatočnú
hotovosť. Pokiaľ skončí pracovný čas obsluhy, pokladnicu uzavrite a opäť uvediete stav hotovosti. Tak si
vlastne rozdelíte účty pre jednotlivé zmeny. Podľa jednotlivých zmien môžete potom filtrovať prehľady
tržieb

592

aj rôzne dátové zostavy

600

vo Vzdialenej správe.

Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť pokladňu, jednoducho ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu alebo
Uzavrieť pokladnicu v dlaždicovom menu

214

Dotykačky. Tlačidlo mení svoj stav v závislosti od toho, či je

pokladnica otvorená alebo zatvorená.

Aj keď nepotrebujete uzatvárať pokladňu počas prevádzky, vždy odporúčame
ju uzavrieť aspoň 1x za mesiac. Pri dlhodobom otvorení pokladnice narastá
databáza, s ktorou Dotykačka pracuje, čo môže mať za následok spomalenie
odozvy pokladnice. Akonáhle pokladnicu uzavriete, dáta sa po synchronizácii
so Vzdialenou správou z databázy automaticky odstránia.
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Ako otvoríte pokladňu?
Ak chcete otvoriť pokladňu, ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu.

V otvorenom dialógovom okne zadajte počiatočný zostatok hotovosti, tj. hotovosť, ktorú v pokladnici
skutočne máte, a potom ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu. Ak máte aktívnu súpisku
zadať počet jednotlivých bankoviek alebo mincí v pokladni. Ak v nastaveniach pokladnice

253

, musíte

358

aktivujete možnosť Vyplavovať počiatočný stav v hotovosti, nebudete musieť pri otvorení
pokladnice zadávať zostatok hotovosti. Pokladňa automaticky doplní zostatok z poslednej uzavretej
zmeny.
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Ako zatvoríte pokladňu?
Ak chcete zatvoriť pokladňu a ukončiť pracovnú zmenu, ťuknite na tlačidlo Uzavrieť pokladnicu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Do otvoreného dialógu vložte konečný stav hotovosti a potom ťuknite na tlačidlo Uložiť. Pokiaľ máte
aktívnu súpisku

253

, je nutné opäť zadať počet jednotlivých bankoviek či mincí v pokladni. Pokladňa

(zmena) bude uzavretá. Ak pri uzatvorení pokladnice zostanú nezaplatené alebo otvorené účty

216

,

budete na túto skutočnosť štandardne upozornený.
Otvorené účty je možné presunúť na inú prepojenú pokladňu. To je vhodné napríklad vo chvíli, keď
uzatvárate jednu časť podniku a presúvate hostí inam. Viac o presúvaní účtov medzi pokladňami
nájdete kapitole Presunutie účtu na inú pokladňu

V tomto nastavení

465

224

.

môžete určiť, či sa pri zatváraní pokladnice bude

zobrazovať iba oznámenie o otvorených účtoch, alebo či bude zatváranie
pokladnice s takýmito účtami zakázané.
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4.4.10.7.1 Súpiska
Pri otvorení alebo zatvorení

249

pokladnice sa môže zobraziť súpiska, do ktorej zadáte

aktuálnu sumu peňazí v pokladnici. Dotykačka potom na základe týchto informácií
zobrazí celkovú hotovosť v pokladnici.

Ako nastaviť súpisku?
Najskôr je potrebné súpisku povoliť v Nastavenie aplikácie
zatvorenie

359

. Potom špecifikujte

379

344

v časti Pokladnica » Otvorenie /

, ktoré hodnoty mincí a bankoviek chcete do súpisky zahrnúť.

Stačí pri platobnej metóde ťuknúť na ikonku kľúča

a nastaviť či skontrolovať definované platidlá.

Pre najpoužívanejšie meny má však pokladňa bankovky a mince už pripravené.

Teraz bude vždy pri otvorení či uzavretí pokladnice zobrazená súpiska so zoznamom mincí a
bankoviek. Do priradeného poľa ku každej hodnote zadajte aktuálny počet, ktorý máte v pokladni. Po
uložení sa potom objaví celková čiastka získaná súčtom zadaných bankoviek a mincí.
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© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

254

Súpiska vám pomôže aj pri evidencii straveniek. Stačí si v nastavení
platobných metód

379

nastaviť ako platidlá rôzne hodnoty stravných lístkov.

Tieto hodnoty potom uvidíte aj vo zozname pri uzavretí pokladne a môžete
zadať počty jednotlivých straveniek v pokladnici.

4.4.10.7.2 Uzávierka
Pri každom uzavretí pokladnice

249

môže byť na tlačiarni pre objednávky vytlačený prehľad tržieb za danú

zmenu, tzv. uzávierka. Aby bola uzávierka vytlačená, je nutné v nastavení odpovedajúcej tlačovej úlohy

Dotykačka - Kompletná príručka
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aktivovať voľbu Automatická tlač uzávierok. Všetky informácie na uzávierke sa týkajú operácií, ktoré boli
vykonané v čase od otvorenia do zatvorenia pokladne.
Pokladničná uzávierka je totožná s informáciami, ktoré nájdete v Prehľade tržieb

333

. Odtiaľ si môžete taktiež

kedykoľvek uzávierku vytlačiť alebo poslať na e-mail. Pokiaľ si prajete automaticky vždy po uzavretí
pokladnice poslať uzávierku e-mailom, prejdite do Nastavenie aplikácie
Zasielanie sumarizácie e-mailom

466

344

a túto možnosť nastavte v položke

.

Aké položky nájdete na vytlačenej uzávierke?
Položky na uzávierke môžete nastaviť. V Nastavenia aplikácie prejdite do časti Tlač
odpovedajúcu tlačovú úlohu

403

390

a upravte

- povoľte položky, ktoré chcete uvádzať na uzávierke.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Otvorenie
pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri otvorení pokladnice . Táto hodnota predstavuje celkovú
sumu hotovosti v pokladnici pri jej otvorení. Uvádza sa tu aj dátum a čas otvorenia pokladnice.

Zatvorenie
pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri zatváraní pokladnice . Táto hodnota predstavuje celkovú
sumu hotovosti pri uzávierke pokladnice. Uvádza sa tu aj dátum a čas uzávierky pokladnice.

Prebytok / Manko

Rozdiel medzi hotovosťou, ktorá má byť v pokladnici a hotovosťou, ktorú obsluha zadala v čase
uzávierky pokladnice. Pri výpočte schodku sa zohľadňujú tieto hotovostné transakcie vydaná
hotovosť, prijatá hotovosť, vklady hotovosti a výbery hotovosti.

Pokladničná
transakcia

Počet všetkých vydaných dokladov.

Doklady

Prehľad a suma nezaplatených alebo zrušených dokladov.

Tržba

Suma a počet predajov rozdelených podľa spôsobov platby (hotovosť, kreditná karta,
poukážky...).

Rozpis DPH

Rozpis celkových súm s jednotlivými sadzbami DPH.

Poskytnuté zľavy

Prehľad a výška poskytnutých zliav.

Pokladničné
príjmy/výdavky

Prehľad jednorazových pokladničných príjmov alebo výdavkov.

Účty

Sumy za otvorené a nezaplatené účty s počtom jednotlivých dokladov.

Predaje

Predané položky zobrazené podľa kategórie a produktu

Zisk

Vypočítaný zisk na základe rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou
Ak má byť zisk relevantným údajom, musíte mať správne vyplnené nákupné ceny všetkých
predajných produktov.

Tržby podľa
zamestnanca

Prehľad predajov podľa zamestnancov.

Odpisy

Prípadné realizované odpisy

249

192

.

4.4.10.8 Otvoriť zásuvku
Ťuknutím na tlačidlo pokladnice sa vyšle impulz do tlačiarne a otvorí sa pokladničná
zásuvka. Dostupnosť tohto tlačidla závisí od možnosti Zobraziť tlačidlo na otvorenie
pokladničnej zásuvky v tomto nastavení

Dotykačka - Kompletná príručka
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4.4.10.9 Sklad
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Neoddeliteľnou súčasťou dotykovej pokladnice je aplikácia Sklad na správu skladu
(skladové hospodárstvo). Ide o samostatnú aplikáciu, ktorá musí byť nainštalovaná

108

v

pokladnici. Túto aplikáciu môžete otvoriť aj priamo z Dotykačky ťuknutím na toto tlačidlo.
Podrobný popis aplikácie Sklad nájdete v samostatnej kapitole

Dotyková pokladňa má vždy automaticky priradený tzv. východiskový sklad

484

.

470

. Ďalšie sklady je možné k pokladni pripojiť prostredníctvom Vzdialenej správy.
Pokiaľ chcete zmeniť východiskový sklad pokladnice, je nutné ho najprv vo
Vzdialenej správe vytvoriť a priradiť

713

k danej pokladnici a potom vykonať

zmenu skladu lokálne priamo v Dotykačke

470

.

4.4.10.10 Rezervácia
K pokladničnej aplikácii Dotykačka je možné nainštalovať jednoduchú aplikáciu na
vytváranie a sledovanie rezervácií jednotlivých stolov. Aplikácia Rezervácia je k dispozícii
ako súčasť Dotykačky a nahrádza papierovú knihu na evidenciu rezervácií, ktorá je stále
najbežnejším spôsobom.
Rezervácie fungujú v spojení s Mapou stolov

246

a zákazníckymi účtami

229

v Dotykačke a

zobrazujú rezervované stoly v prehľadnom kalendári. Pri vytváraní novej rezervácie sa vždy ponúkajú len
voľné stoly pre zvolený počet osôb a vybraný časový interval.

Podrobný popis rezervačného systému nájdete v samostatnej kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka
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4.4.10.11 Objednávky
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Ak prepojíte stránku Dotykačku s podporovanými objednávkovými systémami, môžete v
tejto časti spravovať a spracovávať jednotlivé objednávky. Potrebné sú 3 jednoduché
kroky:
738

1. Prostredníctvom Vzdialenej správy
prepojte pokladnicu s preferovaným
objednávkovým systémom, v ktorom ste zaregistrovaný. Vytvorte samostatné kategórie
a vložte do nich produkty z pokladne.
444

2. Skontrolujte nastavenia pre objednávky priamo na pokladni . Ako vo Vzdialenej
správe, tak na pokladni môžete ponúkané produkty dočasne pre objednávky skryť alebo označiť ako
vypredané.
3. Odbavujte objednávky na pokladni podľa krokov uvedených nižšie.

Ako na zapnúť integráciu Dotykačky so službou Wolt je popísané v tejto
kapitole

264

.

Ako odbavovať objednávky z objednávkových systémov?
Wolt - predobjednávky

258

263

Ako odbavovať objednávky z objednávkových systémov?
Akonáhle príde nová objednávka, zobrazí sa na dlaždici počet nových objednávok s výkričníkom. Na
novú objednávku ste ďalej upozornený zvukom a blikajúcim panelom v záhlaví obrazovky. Po ťuknutí
na dlaždicu OBJEDNÁVKY uvidíte na pravej strane nové objednávky s informáciami z konkrétnej
objednávkovej služby. Pre odbavenie objednávky na ňu ťuknite.
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Objednávka sa zmení na tlačidlo POTVRDIŤ s ďalšími možnosťami

. Ak na objednávku ťuknete

znova, potvrdíte ju. Zákazník bude informovaný a objednávka sa presunie do sekcie Potvrdené.
Zároveň sa (v závislosti od nastavenia tlače v pokladnici
baru. Pomocou možností

390

) vytlačí objednávka do kuchyne alebo

môžete objednávku tiež označiť ako potvrdenú s oneskorením (ak sa

očakáva dlhšia príprava) alebo odmietnuť (stornovať), prípadne zobraziť ďalšie možnosti objednávky
podľa podpory konkrétnej služby.

Dotykačka - Kompletná príručka
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· V prípade spoločnosti Bolt musíte na novú objednávku reagovať do 8

minút. Ak objednávku v tejto lehote nepotvrdíte, bude automaticky
zamietnutá. V pokladni sa potom označí ako Stornovaná užívateľom.
Ide o štandardné správanie spoločnosti Bolt, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
· U Woltu máte na otvorenie objednávky zhruba necelé 3 minúty. Pokiaľ

do tej doby objednávku nepotvrdíte či nezamietnete, bude automaticky
označená ako odmietnutá a vaša prevádzkareň sa prepne do offline
režimu. Pre ďalšie objednávky bude nutné príjem objednávok znovu
povoliť vo všeobecnom menu

262

.

Ťuknutím na potvrdenú objednávku ju označíte ako pripravenú na vyzdvihnutie. Tým dáte pokyn
objednávkovej službe, aby poslala kuriéra na vyzdvihnutie vašej objednávky. V spodnej časti tlačidla
môžete opäť zrušiť objednávku (ak ju zákazník v tomto stave odmietne) alebo vykonať ďalšie operácie
s objednávkou prostredníctvom ponuky
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Objednávka sa presunie do stavu Dokončené. Tým je jej odbavenie hotové. Ťuknutím na ZOBRAZIŤ
ÚČET zobrazíte na ľavej strane jej podrobnosti. Tieto uzavreté objednávky zobrazíte cez tlačidlo vo
všeobecnom menu

262

a ďalej ich nájdete aj v Histórii

235

. Podľa nastavenia v tejto časti

444

, sa v

dokončených objednávkach môže zobrazovať vždy posledných 30 uzavretých objednávok.
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Ťuknutím na ikonku

262

vpravo hore zobrazíte všeobecné menu pre objednávky. Tu je možné

dočasne zakázať objednávky, kedy sa tento stav prenesie aj do objednávkovej služby. Pamätajte na
to, že zákaz objednávok je však platný pre všetky prepojené objednávkové systémy. Tlačítkom
SPRAVOVAŤ DOSTUPNOSŤ sa presuniete do sekcie Nastavenie objednávok

444

, kde je možné pri

jednotlivých produktoch pre objednávky meniť ich aktuálny stav.

Ťuknutím na tlačidlo ZOBRAZIŤ DOKONČENÉ OBJEDNÁVKY otvoríte prehľad uzavretých objednávok v
jednotlivých dňoch. Pomocou kalendára na ľavej strane vyberte konkrétny deň.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

263

Možnosti objednávok sa môžu líšiť v závislosti od podpory konkrétnej služby.
Podobne aj možnosti správy ponuky

444

(dočasné skrytie produktov, označenie

ako vypredané...) sú určené možnosťami, ktoré ponúka konkrétna
objednávacia služba.

Wolt - predobjednávky
U Woltu si zákazník môže vytvoriť objednávku dopredu na určitý čas. V Dotykačce je takáto objednávka
označená ako Predobjednávka. Rovnako ako pri bežných objednávkach, ju môžete potvrdiť, zamietnuť alebo
posunúť čas jej prípravy. Potvrdená predobjednávka čaká na objednaný čas. Cca 30 minút pred objednaným
časom bude automaticky vytlačená objednávka do kuchyne (bon) a bude možné s objednávkou vykonávať
ďalšie operácie, napr. označiť ju ako pripravenú na vyzdvihnutie. Dovtedy je objednávka označená ako
potvrdená a blokovaná.
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4.4.10.11.1 Wolt a Wolt Retail
Ak máte záujem o integráciu Dotykačky so službou Wolt, musíte splniť nasledujúce
požiadavky:
· Máte licenciu Dotykačka NEOBMEZENĚ

24

.

· So spoločnosťou Wolt už máte podpísanú zmluvu.

Synchronizáciu menu vo Vzdialenej správe (viď krok 5 nižšie

264

) zapnite až po

vytvorení ponuky a odhlásení z aplikácie Wolt Merchant na iPade. V
opačnom prípade môže dôjsť k duplicitným objednávkam alebo k prepísaniu
vytvorenej ponuky z aplikácie Wolt!

Postup integrácie
1. Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.
a. Vo formulári uveďte, aký typ služby využívate, či ste partnerská reštaurácia (Wolt) alebo partnerský
obchod (Wolt Retail).
b. Uveďte, či na doručenie využívate spoločnosť Wolt alebo si doručenie zabezpečujete sami.
c. Nezabudnite napísať aj presný názov podniku, pre ktorý ste si objednali službu Wolt.
2. Na základe vašej žiadosti aktivujeme integráciu v spolupráci so spoločnosťou Wolt do 7 pracovných
dní. Hneď ako bude integrácia hotová, budeme vás informovať.
3. Po aktivácii (správa od nás) si najprv pripravte prostredníctvom Vzdialenej správy
vyplňte prevádzkové hodiny.

738

menu / ponuku a

4. Po vytvorení ponuky sa odhláste z aplikácie Wolt Merchant v iPadu alebo vypnite upozornenia na
nové objednávky.
5. Aktivujte synchronizáciu menu vo Vzdialenej správe:
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6. Objednávky z Woltu budú teraz prijímané priamo v dotykovej pokladnici.
7. Ďalej už nepoužívajte aplikáciu Wolt Merchant, ale iba Vzdialenú správu pre správu ponuky
Dotykačku pre správu objednávok
vo webovom prehliadači.

258

738

a

. Predajné prehľady nájdete po prihlásení do administrácie Woltu

· Po aktivácii synchronizácie vo Vzdialenej správe dôjde k zablokovaniu

editácie ponuky v administrácii Woltu. Menu vytvorené skôr v
administrácii Woltu bude stále ponúkané, ale nebude možné ho už
zmeniť. Ďalej je teda nutné vytvoriť menu vo Vzdialenej správe
Dotykačky.
· Akonáhle zapnete synchronizáciu, je pôvodné menu Woltu zmazané a

nahradené novo vytvoreným v Dotykačke (zároveň sa spustí aj
automatická synchronizácia všetkých položiek v menu). Od tohto
okamihu už prijímate objednávky výhradne v Dotykačke. Môžete
požiadať Wolt, aby váš iPad, na ktorom ste odbavovali objednávky skôr,
odblokoval. Tablet potom môžete používať pre vlastné použitie.

4.4.10.12 Centrum pomoci
V Centre pomoci nájdete všetky relevantné informácie na poskytnutie technickej podpory.
Tu nájdete odkaz na túto užívateľskú príručku. V tomto dialógu môžete tiež spustiť /
nainštalovať aplikáciu TeamViewer Quick Support, ktorá umožňuje vzdialené pripojenie
technického špecialistu k dotykovej pokladnici.

Možnosti Centra pomoci:
Užívateľská príručka
Odkaz na túto užívateľskú príručku. Po ťuknutí sa príručka otvorí v predvolenom webovom prehliadači. Na
správne zobrazenie odporúčame používať prehliadač Google Chrome.

Databáza znalostí

Dotykačka - Kompletná príručka
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Odkaz na databázu znalostí na webových stránkach technickej podpory. Po ťuknutí sa stránka otvorí v
predvolenom webovom prehliadači.

Technická podpora
Ťuknutím na položku otvoríte jednoduchý formulár na odoslanie žiadosti o technickú podporu. Postup
podania žiadosti nájdete v tejto časti

267

.

Vytvoriť kód pre špecialistu
Ak sa technik potrebuje pripojiť k Vzdialenej správe

506

zákazníkov, musí byť tento prístup autorizovaný. To sa

vykoná ťuknutím na tlačidlo Vytvoriť kód pre špecialistu. Zobrazený autorizačný kód potom oznámte
technikovi telefonicky či e-mailom. Bez tohto kódu nie je možné získať prístup k vašim údajom. PIN môžete
vygenerovať buď priamo z pokladnice, alebo prostredníctvom Vzdialenej správy

537

.

Spustiť TeamViewer
Ťuknutím na položku otvoríte stránku v obchode Google Play, kde si môžete stiahnuť aplikáciu TeamViewer
Quick Support. Prostredníctvom tejto aplikácie sa technik môže pripojiť priamo k dotykovej pokladnici a
vykonať potrebné nastavenia. Nevyhnutnou podmienkou je samozrejme funkčné internetové pripojenie.
Postup nájdete v tejto kapitole

268

.

Odoslať dáta vývojárovi
Táto možnosť automaticky vytvorí e-mailovú správu s technickými údajmi a informáciami o nastavení
dotykovej pokladnice. Túto možnosť použite len vtedy, ak vás o to požiada technická podpora.

Nastavenie Wi-Fi
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Zobrazuje názov (SSID) bezdrôtovej siete, ku ktorej je pokladnica pripojená. Aktuálna IP adresa pokladnice je
uvedená v zátvorkách.

Ďalšie aplikácie na stiahnutie
Otvorí aplikáciu Dotykačka Marketplace

479

, kde si môžete nainštalovať ďalšie pokladničné aplikácie a

aktualizovať nainštalované aplikácie.

O aplikácii
Zobrazí číslo verzie aplikácie. Ťuknutím na položku zobrazíte informácie

478

o použitom licenčnom kľúči a

záznamoch v databáze.

4.4.10.12.1 Žiadosť o technickú pomoc
Požiadavku na technickú podporu môžete odoslať priamo z dotykovej pokladnice. Na tento účel existuje
jednoduchý formulár, ktorý nájdete pod tlačidlom Centrum pomoci na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky.

Ako poslať požiadavku na technickú podporu?
Ťuknite na tlačidlo Centrum pomoci

265

v dlaždicovej ponuke

214

na hlavnej obrazovke Dotykačky. Tu

vyberte položku Technická podpora.
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Otvorí sa jednoduchý formulár. Starostlivo vyplňte všetky polia:
· Meno a priezvisko - Zadajte svoje meno.
· E-mail - Starostlivo zadajte e-mail, na ktorý chcete dostať odpoveď. Odstráňte akýkoľvek

predvolený text v tomto poli.
· Tel. číslo - Zadajte telefónne číslo na prípadný telefonický kontakt.
· Do poľa

zadajte svoju požiadavku na technickú podporu a popíšte všetky chyby alebo

problémy.

Nakoniec ťuknite na tlačidlo VYŽIADAŤ O PODPORU OD ŠPECIALISTU a žiadosť sa odošle.

4.4.10.12.2 Vzdialené pripojenie
Vďaka jednoduchej aplikácii sa môže technický špecialista na diaľku (cez internet) pripojiť k dotykovej
pokladnici a vykonať potrebné operácie priamo tam. Vo väčšine prípadov je to veľmi efektívne, pretože
technik pracuje, akoby stál pri pokladni.
Zákazník tak nie je pri riešení problémov zaťažovaný inštrukciami, všetko urobí technik priamo pri pokladni.
Prácu technika je samozrejme možné kontrolovať. Zákazník je počas tejto činnosti v telefonickom kontakte s
technikom.
Vo väčšine prípadov je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob pomoci. Komunikácia je šifrovaná a na
vzdialené pripojenie k pokladnici musí byť vždy spustená aplikácia TeamViewer Quick Support. Po dokončení
aplikácie sa už nie je možné na diaľku k pokladnici znovu pripojiť.
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Ako umožním technikovi pripojiť sa na diaľku?
Ťuknite na tlačidlo Centrum pomoci

265

v dlaždicovej ponuke

214

na hlavnej obrazovke Dotykačky.

Vyberte položku Spustiť TeamViewer.

Ak aplikácia TeamViewer QuickSupport nie je v pokladnici nainštalovaná, automaticky sa stiahne a
nainštaluje prostredníctvom Dotykačka Marketplace

479

. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po

dokončení inštalácie sa aplikácia spustí.
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Pri prvom spustení programu TeamViewer QuickSupport môžete byť požiadaní o inštaláciu doplnku
pre vzdialené ovládanie. Tento doplnok nainštalujte. Ak zariadenie nepotrebuje doplnok, zobrazí sa
dialógové okno s informáciami o natívnej podpore diaľkového ovládania. V takom prípade aktivujte
možnosť Nezobrazovať už tento dialóg a potom ho zatvorte.

Aby sa technický špecialista mohol pripojiť k pokladnici, nadiktujte identifikačné číslo zobrazené v
spustenej aplikácii TeamViewer QuickSupport. Program nechajte spustený a ukončite ho až po
odpojení technika.
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Počkajte pri pokladnici. Keď technik iniciuje pripojenie, musíte ho pri pokladni autorizovať. Bez vášho
potvrdenia sa technik nebude môcť pripojiť.

4.4.10.13 Odhlásiť sa
Ťuknutím na toto tlačidlo odhlásite aktuálne prihláseného užívateľa (zamestnanca).
Dotykačka umožňuje vytvárať užívateľské účty, ktorým možno prideliť užívateľské práva
na ovládanie pokladnice a aplikácie sklad. Vhodným nastavením užívateľských účtov a
práv môžete zabrániť obsluhe vykonávať neoprávnené nastavenia, pokladničné a
skladové operácie alebo obmedziť prístup na prehľad tržieb. Podrobné informácie o
užívateľských účtoch a právach nájdete v časti Správa používateľov
V závislosti od licencie

24

413

.

Dotykačky môže byť k dispozícii aj jednoduchý dochádzkový systém

272

, ktorý je

súčasťou prihlasovacieho dialógu.
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Ak sa užívateľ, ktorý pracoval s otvoreným účtom, odhlási, účet sa
automaticky uloží a zaparkuje. Po prihlásení ho nájdete v časti Otvorené
účty

216

.

4.4.10.13.1 Dochádzka
24

.«

V závislosti od typu zakúpenej licencie Dotykačky

24

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

môžete mať jednoduchý systém na sledovanie

dochádzky zamestnancov. To vám umožní zaznamenávať príchody, prestávky a odchody. Začiatok pracovnej
doby môže byť prepojený so štandardným prihlásením užívateľa k pokladnici. Pri následnom odhlásení bude
užívateľ dotazovaný, či si berie prestávku alebo odchádza, a táto informácia sa zapíše do prehľadu o
dochádzke.
Správa dochádzky je k dispozícii v dialógu prihlásenia
potom nájdete v Reportoch

335

418

do pokladnice. Prehľad dochádzky zamestnancov

alebo vo Vzdialenej správe v časti Zamestnanci

Dochádzku je potrebné najprv aktivovať v Nastaveniach aplikácie

Dotykačka - Kompletná príručka
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674

či v Zostavách

v časti Dochádzka

437

620

.

.
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Ako funguje dochádzka v Dotykačke?
Najprv aktivujte dochádzku v Nastaveniach aplikácie Dotykačka.

437

Odporúčame aktivovať voľbu

Zaznamenávať príchod pri prihlásení zamestnanca, aby sa príchod do práce zaznamenával
automaticky pri prihlásení užívateľa do pokladne. Dochádzku nájdete v prihlasovacom dialógovom
okne. Na zaznamenanie príchodu do práce sa preto užívateľ musí prihlásiť do pokladnice

418

výberom

svojho mena alebo zadaním PIN kódu.
Ak príchod nie je prepojený s prihlásením do pokladnice, užívateľ musí ťuknúť na tlačidlo Dochádzka
v záhlaví prihlasovacieho dialógu, zaznamenať príchod ručne a potom sa prihlásiť do pokladnice.

Neskôr, keď sa užívateľ odhlási

271

, sa v prihlasovacom dialógu zobrazia tlačidlá dochádzky s

možnosťou odhlásenia alebo zaznamenania prestávky. Tieto možnosti potom sú k dispozícii tiež po
ťuknutí na tlačidlo Dochádzka v záhlaví.
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Po prepnutí na záložku Dochádzka je možné začať / prerušiť prácu alebo prestávku a tiež prejsť na
prehľad dochádzky, kde nájdete záznamy jednotlivých zamestnancov. Prístup na prehľad však
podlieha právam konkrétneho užívateľa

Dotykačka - Kompletná príručka
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.
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4.4.11 Synchronizácia dát
Akákoľvek operácia v pokladnici vedie k automatickej synchronizácii dát so Vzdialenou
správou

506

. Vzdialená správa je reprezentovaná jednoduchým webovým rozhraním

586

, ktoré

poskytuje prehľad o pokladničných operáciách a umožňuje tiež konfigurovať dotykovej
pokladnice na diaľku prostredníctvom akéhokoľvek počítača alebo tabletu.
Pri funkčnom pripojení na internet sú údaje vo Vzdialenej správe aktuálne alebo s maximálnym oneskorením
niekoľkých sekúnd. Prebiehajúca synchronizácia so Vzdialenou správou je indikovaná animovanou ikonou
mraku na hlavnej obrazovke

145

vedľa mena prihláseného užívateľa.

Červená ikona mraku označuje nefunkčné internetové pripojenie. V takom
prípade nemusia byť dáta vo Vzdialenej správe aktuálne. Skontrolujte si preto
vlastné internetové pripojenie (Wifi router) a fungujúce pripojenie pokladnice k
internetu.

88

4.5 Správa položiek
Prvým krokom pred používaním pokladne a prvým účtovaním je prirodzene vytvorenie produktov, ktoré
budete predávať. Produkty v Dotykačke delíme do kategórií. Najprv si teda vytvorte kategórie a potom
produkty. Vytvorené produkty vkladajte do jednotlivých kategórií. Predovšetkým v prípade väčšieho množstva
produktov tak získate prehľad a taktiež veľmi rýchlo nájdete požadovaný produkt.
Pri založení nového produktu vám pomôže katalóg Dotykačky, vyplní za vás názov produktu a čiarový kód.

Obrazovka správy položiek

276
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Vytvorenie, presunutie a odstránenie kategórie
Vytvorenie, presunutie a odstránenie produktu
Úprava uloženého produktu
Špeciálne produkty
Kombinácia

278

283

291

296

300

303

Receptúry (odťažovanie)

309

Vratné (zálohované) obaly

318

Výpočet ceny podľa času
Cenové hladiny

319

EAN, PLU a vážený kód
Štítky

276

320

322

Rýchle a krátke poznámky
Bonusové body
Tlač cenoviek

328

329

330

Prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy

622

môžete spravovať

produkty, kategórie a ďalšie položky v pokladni vrátane hromadného importu /
exportu dát.

4.5.1 Obrazovka správy položiek
Prístup k správe produktov a kategórií získate otvorením postranného menu

154

na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky a ťuknutím na Správa položiek.
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Zoznam kategórií - Prehľad všetkých vytvorených kategórií. Kategórie v zozname
281

môžete jednoducho presúvať

.

Úprava kategórie - Ťuknutím na túto ikonu upravíte vlastnosti kategórie.
Karty produktov - V tejto časti sa zobrazujú vytvorené produkty patriace do
vybranej kategórie. Produkty môžete triediť

290

podľa vlastného uváženia.

Ťuknutím na produkt upravíte jeho vlastnosti. Ikona

na karte produktu

označuje aktívne odčítanie zo skladu. Na kartách sa predvolene zobrazuje
predajná cena.
Rýchle pridanie produktu - Ťuknutím na túto ikonu otvoríte dialógové okno na
pridanie nového produktu

283

278

do vybranej kategórie

.

Tlač cenoviek - Tlačte cenovky na štandardnej tlačiarni účteniek. Ako to urobiť,
sa dozviete v tejto kapitole

330

.

Správa skladu - Ťuknutím prejdite do aplikácie Sklad

484

.

Pridanie novej položky - Ťuknutím pridáte novú kategóriu
špeciálny produkt

296

278

283

, produkt

alebo

.

Vyhľadávanie - Do vyhľadávacieho poľa môžete okamžite zadať názov
hľadaného výrobku. Poradie hľadaných slov ani diakritika sa nerozlišuje. Podobné
produkty sa budú pri písaní našepkávať. Po ťuknutí na hľadanú položku sa
okamžite otvorí dialógové okno s vlastnosťami produktu.
Späť - Ťuknutím sa vrátite na hlavnú obrazovku

145

.

4.5.2 Vytvorenie, presunutie a odstránenie kategórie
Kategórie slúžia pre prehľadnú správu produktov. Odporúčame kategórie vytvoriť ešte pred vytváraním
samotných produktov a produkty potom rovno do jednotlivých kategórií vkladať.

Kategórie môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ako vytvoriť kategóriu?

279

279

Ako presunúť kategóriu?

281

Ako upraviť alebo odstrániť kategóriu?

282

Ako vytvoriť kategóriu?
Na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky ťuknutím na ikonu

otvorte postranné menu

a vyberte

Správa položiek.

Na otvorenej stránke ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ NOVÉ
vyberte KATEGÓRIU

Dotykačka - Kompletná príručka
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.
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Vyberte názov kategórie

280

a ťuknutím na tlačidlo palety vyberte jej farbu. Jednotnú sadzbu DPH

pre položky v tejto kategórii môžete nastaviť ťuknutím na rozbaľovaciu ponuku

349

. Ak ste však už

nastavili sadzbu priamo pre každý produkt, bude mať prednosť sadzba pre daný produkt.
Novovytvorený produkt potom prevezme daň z kategórie. Sadzba za kategóriu sa automaticky použije
aj v prípade Okamžitého predaja
V časti

165

, ak ako názov predávanej položky vyberiete kategóriu.

môžete nastaviť chod, ktorý sa bude používať pre produkty v tejto kategórii. O príprave

jednotlivých chodov môžete informovať kuchyňu. Viac informácií nájdete v kapitole Správa chodov

461

.

Ponechajte aktívnu možnosť Zobrazovať v hlavnej ponuke, inak sa kategória v pokladni nezobrazí.
Skrytie kategórie je užitočné, ak budete do tejto kategórie pridávať napríklad produkty (ingrediencie)
na Receptúry (odťažovanie)

303

. Potom nemusíte nastavovať skrývanie zvlášť pre každý odťažovaný

výrobok, ktorý predstavuje receptúru.
Definovaná maximálna zľava v časti

bude platiť pre všetky produkty v danej kategórii. Obsluha tak

nebude môcť poskytnúť zákazníkovi vyššiu zľavu na tieto produkty, ako je tu stanovená. Maximálnu
zľavu je možné nastaviť aj priamo pre každého zamestnanca, tj. užívateľský účet
obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na účte
účet

207

v Platobnom dialógu

Dotykačka - Kompletná príručka

189

170

431

v pokladni. Toto

, nie na zľavu pre celý

.
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V časti

281

môžete ku kategórii pridať vlastný štítok

322

. To je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete

skryť vybrané kategórie na danej pokladni. V nastaveniach zobrazenia

362

potom môžete určiť, ktoré

kategórie budú na základe štítkov skryté. Štítky je možné priradiť kategóriám aj vo Vzdialenej správe
úpravou vlastností kategórie

659

alebo hromadným importom

565

či hromadným výberom

623

. Po zadaní

prvých písmen štítku sa vyšepkajú príslušné predtým vytvorené štítky.
Novú kategóriu uložíte ťuknutím na ULOŽIŤ

.

Ako presunúť kategóriu?
Kategórie môžete presúvať (triediť) jednoducho tak, že gestom dlhého ťuknutia

27

aktivujete režim triedenia a

potom potiahnutím ikony presunu presuniete kategóriu nahor alebo nadol. Tým sa zmení poradie, v akom sa
kategórie zobrazujú na hlavnej obrazovke

145

. Dlho ťuknite na kategóriu, ktorú chcete presunúť, a zobrazí sa

ikona triedenia. Teraz ťuknite na ikonu triedenia vedľa vybranej kategórie a potiahnite ju na požadované
miesto.

Dotykačka - Kompletná príručka
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282

Ako upraviť alebo odstrániť kategóriu?
V Správe položiek vyberte kategóriu zo zoznamu na ľavej strane a potom ťuknite na ikonu ceruzky
. Otvorí sa dialógové okno vlastností vybranej kategórie, v ktorom môžete upraviť jej vlastnosti. Ak
chcete odstrániť kategóriu, ťuknite v tomto dialógovom okne na ODSTRÁNIŤ KATEGÓRIU

a

potom ťuknutím na tlačidlo OK odstránenie potvrďte.
Namiesto trvalého odstránenia kategórie však odporúčame dočasne ju skryť vypnutím možnosti

.

Keď budete potrebovať novú kategóriu, jednoducho ju odkryte a premenujte.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak odstránite kategóriu, ktorá obsahuje produkty, nestratíte ich. Produkty z
odstránenej kategórie sa presunú do predvolenej kategórie Všetko (špeciál).
Táto kategória je však viditeľná len v Správe položiek.

4.5.3 Vytvorenie, presunutie a odstránenie produktu
Základným prvkom pri práci s pokladňou je produkt. Produktom môže byť čokoľvek, čo predávate svojim
zákazníkom: výrobok, jedlo, služba... Jednotlivé produkty môžete triediť do kategórií
kategórie sa zobrazujú na hlavnej obrazovke

145

278

. Vytvorené produkty a

Dotykačky.

Produkty môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy

626

. Pri vytváraní nového produktu vám

pomôže katalóg Dotykačky, ktorý za vás vyplní názov produktu a čiarový kód.

Dotykačka - Kompletná príručka
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284

Pamätajte na to, že produkt, ktorý predávate by mal byť ideálne vedený v
kusoch (toto sa netýka napr. služieb). Ak predávate rozlievané či čapované
nápoje, je možné uviesť cenu za balenie a veľkosť balenia nastaviť napr. na
500 ml. Táto možnosť je popísaná tu

293

. V tomto prípade však zákazník na

účtenke uvidí množstvo nápoja, ktoré vypil.

Tu nájdete návody, ako vytvárať, presúvať a odstraňovať produkty:
Ako vytvoriť produkt?

284

Ako vytvoriť kópiu produktu?
Ako presunúť produkt?

290

Ako odstrániť produkt?

290

288

Ako vytvoriť produkt?
Na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky ťuknutím na ikonu

otvorte postranné menu

a vyberte

položku Správa položiek.

Dotykačka - Kompletná príručka
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285

Na otvorenej stránke ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ NOVÉ
ponuky vyberte položku PRODUKT

. Nový produkt môžete pridať aj priamo pomocou tlačidla

Špeciálne produkty sú popísané v tejto kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka
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296

.
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286

Otvorí sa karta produktu. Tu zadajte názov produktu a vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt
patriť. Pri zadávaní názvu sa našepkávajú príslušné výrobky z katalógu Dotykačky. Výberom
našepkaného výrobku sa okrem názvu automaticky doplní aj EAN kód. Produkty, ktoré nájdete v
katalógu Dotykačky, môžete založiť aj jednoduchým naskenovaním čiarového kódu. Opäť sa pridá
názov a EAN kód.
Ďalej špecifikujte ceny a vlastnosti predávaného balenia. Môžete zadať počet a jednotku balenia či
produktu. Jednotku zmeníte ťuknutím na položku Kusy v časti Balenie a jednotky viď obrázok
nižšie

288

. Štandardne by tu mal byť vždy uvedený 1 kus. Iba v niektorých prípadoch, ako sú napr.

Receptúry (odťažovanie)

303

, vyberte iné jednotky.

Odporúčame najprv vybrať sadzbu DPH a potom zadať cenu s daňou. V opačnom prípade
by po zvolení DPH došlo k prepočítaniu (zmene) zadanej ceny.

Ak ťuknete na ikonu šípky v časti Ceny, rozbalí sa ponuka s ďalšími možnosťami cien.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Možnosti cien
Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať aktuálnu zľavu z bežnej ceny, ktorá bude akceptovaná
pri predaji.

Neaplikovať
hromadné zľavy

Zapnutím tejto možnosti sa na tento produkt nikdy neuplatní zľava na celý účet

207

Vyžadovať
zadanie ceny

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji produktu budete opýtaní na zadanie ceny

172

Vyžadovať
zadanie
množstva

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji výrobku sa vždy bude vyžadovať zadanie množstva
je užitočné napríklad pri vážených výrobkoch.

Kalkulovať
hodnotu na
čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky kalkulovať cenu v závislosti od
času a nastavených jednotiek po dobu, kedy je účet zaparkovaný. Týka sa napr. predaja
služieb.

318

Teraz prejdite na koniec stránky, zadajte EAN a PLU kód

320

.

.

. To

a uložte nový produkt ťuknutím na

tlačidlo ULOŽIŤ A UPRAVIŤ

. Na ľavej strane sa zobrazia karty pre rozšírené funkcie

môžete uložiť aj kliknutím na

, ak už nepotrebujete upravovať jeho ďalšie vlastnosti.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ako vytvoriť kópiu produktu?
Produkty môžete kopírovať vrátane ich vlastností. To sa hodí napríklad pri vytváraní produktu, ktorý je
podobný niketorému inému, už vytvorenému, produktu. V takom prípade z pôvodného produktu vytvoríte
kópiu a potom zmeníte len tie vlastnosti, ktoré sa medzi oboma produktmi líšia.
V Správe položiek

275

ťuknite na produkt, ktorý chcete duplikovať. V našom príklade budeme

duplikovať produkt Kofola 0,5l.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

289

Ťuknite na ikonu troch zvislých bodiek a vyberte možnosť Vytvoriť kópiu. Vykonajte požadované
zmeny v kópii produktu a všetko uložte.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Upravená kópia duplikovaného produktu sa teraz pridá do zoznamu produktov.

Ako produkt presunúť?
Produkty je možné triediť podobne ako kategórie

281

. Ak chcete aktivovať režim presunu produktu, ťuknite na

kartu produktu, ktorý chcete presunúť, a podržte na nej prst približne 2 sekundy. Aktiváciu režimu triedenia
spoznáte podľa toho, že karta poskočí o niekoľko centimetrov z pôvodnej polohy a sfarbí sa do tmavšieho
odtieňa. V tomto okamihu je možné kartu produktu presunúť na požadované miesto a umiestniť ju. Pri
umiestnení karty na novú pozíciu sa pôvodné karty vždy automaticky presunú.

Ako odstrániť produkt?
V Správe položiek

275

vyberte produkt, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo ZMAZAŤ

v pravom

hornom rohu karty produktu. Pred samotným odstránením produktu sa zobrazí otázka, či ho chcete skutočne

Dotykačka - Kompletná príručka
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291

odstrániť. Namiesto odstránenia produktu odporúčame produkt dočasne skryť deaktiváciou možnosti
Zobrazovať ako box

. Po vytvorení nového produktu upravte skrytý produkt a opäť ho zobrazte.

4.5.4 Úprava uloženého produktu
Produkty môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy. Ak znovu otvoríte kartu už vytvoreného
produktu

283

Všeobecné
Cena

292

293

Plán cien
Sklady

v pokladnici, budú jednotlivé vlastnosti produktu rozdelené do nasledujúcich záložiek:

295

295

Kombinácia

295

Receptúry (odťažovanie)
Cenovka
Porcia

295

295

295

Dotykačka - Kompletná príručka
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Záložka Všeobecné
Názov
produktu

Zadajte názov výrobku, pod ktorým sa bude zobrazovať pri pokladni.

Alternatívny
názov

Nepovinný názov výrobku, ktorý (ak je vyplnený) sa vytlačí na účtenkách
alebo kuchynských objednávkach namiesto štandardného názvu. Ak
chcete alternatívny názov tlačiť na objednávky, musíte upraviť príslušnú
tlačovú úlohu . Alternatívny názov sa bude ďalej zobrazovať na
zákazníckom displeji .
400

453

Kategória

278

Vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt patriť.

Zobrazovať
ako box

Ak túto možnosť vypnete, produkt sa pri pokladni nezobrazí. Nezobrazí sa
na hlavnej obrazovke
v prehľade produktov. Je to užitočné, ak napríklad
potrebujete dočasne produkt skryť a neskôr ho opäť predávať.
145

Poznámky a štítky
Štítky

322

Rozlišovanie produktov pomocou textových štítkov. Pre jeden výrobok
môžete zadať viacero štítkov.

Rýchle
poznámky
(varianty)
Krátky
popis

Do tohto poľa zadajte všetky varianty výrobku (napr. steak medium).
Variant si budete môcť vybrať pri pokladni a bude vytlačený aj ako text na
účtenke.

328

Popis produktu, ktorý slúži pre informácie o produkte (zloženie, výrobca,
variant, zákonné informácie ako alergény a pod.). Tento popis sa
štandardne tlačí na účtenke.

329

Dlhý popis

329

Podrobný verejný popis produktu určený napr. pre popis produktu v
ponuke pre objednávkové služby
. Tento popis sa netlačí na účtenke,
ani nie je zobrazovaný obsluhe.
738

Tlač jednotlivých informácií (Voliteľnú tlač možno aktivovať v nastaveniach príslušnej
tlačovej úlohy
.)
397

Účtenka

398

Objednávka

Rýchle poznámky (varianty) - voliteľne tlačiteľné / Krátky popis - voliteľne
tlačiteľný
400

Rýchle poznámky (varianty) - vždy tlačiteľné / Krátky popis - vždy
tlačiteľný

Cenovky vo
Vzdialenej
správe

Rýchle poznámky (varianty) - netlačiteľné / Krátky popis - voliteľne
tlačiteľné

Cenovky v
pokladni

Rýchle poznámky (varianty) - nie sú vytlačené / Krátky popis - nie je
vytlačený

657

330
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Balenie a jednotky
Balenie a
jednotky

Množstvo predaného produktu v balení. Ťuknutím na položku Kusy
zmeníte jednotky balenia. V prípade vážených produktov by mala byť
nastavená jednotka Kilogramy.

Sklad
Odpočítať zo
skladu

Vypnutím tejto voľby sa produkt nebude odčítavať zo sladových zásob.
Môžete tiež zvoliť, či chcete tovar predať aj pokiaľ nebude na sklade, alebo
či len zobraziť upozornenie.

Vyrábaná
položka

Táto voľba označuje produkt, ktorý je vyrábaný na prevádzke. Položka
takto označená nie je odťažovaná pri predaji, ale len pri výrobe. Vyrobiť
položky je možné jednoducho v aplikácii Sklad .

Spoločný
predaj

Funkcia, ktorá sa používa na predaj výrobkov spolu s vratným obalom.
Viac informácií nájdete v tejto kapitole .

492

488

309

Predaj so sebou
Povoliť predaj
položky so
sebou

Umožní predaj tohto výrobku so sebou. Môžete nastaviť spoločnú
predvolenú sadzbu pre predaj so sebou alebo si vybrať vlastnú sadzbu
DPH. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v tejto kapitole . Zadať
sadzbu DPH pre predaj so sebou je možné aj prostredníctvom špeciálneho
štítku .
448

325

Čiarové kódy
Čiarové
kódy
320

Do týchto polí zadajte EAN a PLU kód. Pokladnica kontroluje, či zadaný
kód už neobsahuje niektorý iný produkt v pokladni. Ak áno, linka sčervená
a zobrazí sa upozornenie. Pomocou zobrazených tlačidiel môžete
naskenovať kód prostredníctvom vstavaného fotoaparátu v zariadení.

Záložka Cena
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Ceny
Jednotková
cena / cena za
balenie

Vyberte, či konečná cena produktu bude za nastavené balenie alebo
predávané kusy. Využiteľné v prípade, keď potrebujete viesť predajnú
položku v litroch, avšak predajné balenie je napr. 0,3l. Stačí teda nastaviť
balenie a jednotky 0,3 Litra a následne zvoliť cenu za balenie 1,5 EUR.
Nie je tak nutné pred zadaním ceny prepočítavať čiastku na hodnotu 5
EUR, ktorá zodpovedá jednému litru predávaného nápoja.

Cena bez dane

Cena produktu bez DPH. Táto možnosť nie je viditeľná, ak je aktivovaná
možnosť Nie som platcom DPH . Zákazník, ktorý nie je platcom DPH,
uvádza len jednu konečnú predajnú cenu a nerieši sadzby DPH.
117

Sadzba DPH

Vyberte účtovanú sadzbu DPH.

Cena s daňou

Cena s daňou sa automaticky vypočíta na základe zadanej ceny bez
dane a sadzby DPH.

Použiť /
odstrániť
cenové hladiny

Pomocou cenových hladín môžete zadať až 4 ďalšie ceny produktu. V
čase predaja si potom môžete vybrať konkrétnu cenu zo zadaných
cenových hladín. Viac informácií nájdete tu .

Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať do poľa pred znak % aktuálnu
zľavu z bežnej ceny, ktorá bude akceptovaná pri predaji.

Neaplikovať
hromadné zľavy

Ak je táto možnosť aktívna, na tento produkt sa nikdy neuplatní žiadna
zľava na celý účet .

Vyžadovať
zadanie ceny

Zapnutím tejto voľby bude pri predaji produktu vždy vyžadované zadanie
ceny. Akonáhle je produkt pridaný na účet, bude zobrazené dialógové
okno so záložkou CENA a číselnou klávesnicou. Voľba je vhodná na
priamy predaj tovaru, u ktorého nechcete mať nastavenú jednotnú
koncovú cenu.

Vyžadovať
zadanie
množstva

Zapnutím tejto voľby bude pri predaji produktu vždy vyžadované zadanie
množstva. Hneď ako je produkt pridaný na účet, bude zobrazené
dialógové okno so záložkou MNOŽSTVO a číselnou klávesnicou. Voľba
je vhodná pre priamy predaj váženého tovaru (pekárne, mäso...).

Kalkulovať
hodnotu na
čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky
kalkulovať cenu v závislosti od času a nastavených jednotiek po dobu,
kedy je účet zaparkovaný. Týka sa napr. predaja služieb.

318

319

207

Bonusové body
Bonusové
body
329

Zadajte počet bodov, ktoré sa po zakúpení produktu pripíšu na
zákaznícky účet .
229

Záložka Plán cien
Tu sa zobrazia všetky cenové akcie nastavené pre produkt. Cenové akcie môžete vytvárať prostredníctvom
Vzdialenej správy

651

. Postup vytvárania dočasných cenových akcií nájdete v tejto kapitole
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Záložka Sklady
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Na tejto záložke sa zobrazujú všetky sklady, z ktorých sa výrobok čerpá. Ťuknutím na tlačidlo História
transakcií sa presuniete na kartu produktu v aplikácii Sklad

484

na zobrazenie skladových pohybov.

Záložka Kombinácia
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Tu je možné pridať k danému produktu kategórie s ďalšími položkami, ktoré je potom možné naúčtovať
spoločne s daným produktom. Využiteľné je to napr. pre objednávku ďalších príloh na pizzu a iné produkty.
Podrobné informácie o týchto možnostiach nájdete v kapitole Kombinácia

300

.

Záložka Receptúry
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Na tejto záložke definujete odťažovanie surovín pre produkt, v ktorom sa nachádzate. Pre viac informácií sa
pozrite do kapitoly Receptúry (odťažovanie)

303

.

Záložka Cenovka
Tu nastavíte merné balenie (počet) a mernú jednotku (kusy) pre tlač produktových cenoviek na bežnej
tlačiarni účteniek. Pre viac informácií sa pozrite do kapitoly Tlač cenoviek

330

.

Záložka Porcia
Na záložke Porcia sa zobrazí prehľad všetkých vytvorených porcií

459

vrátane predvolenej bežnej porcie. Tu

vybrané porcie budú k dispozícii vo vlastnostiach naúčtovaného produktu

170

pri predaji, takže si budete môcť

vybrať, ktorú konkrétnu porciu chcete naúčtovať.
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4.5.5 Špeciálne produkty
Okrem bežných produktov

283

(predajných položiek) môžete v Dotykačke vytvárať aj špeciálne produkty so

špecifickými funkciami. Tieto produkty sú od bežných predajných položiek odlíšené hviezdičkou a majú
predvolenú žltú farbu. Špeciálne produkty možno vytvoriť aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej
správy

638

.

Špeciálne produkty sa vytvárajú v Správe položiek
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Môžete použiť tieto špeciálne produkty:
Oddeľovač

297

Zľava na účte
Využitie bodov

297

298

Oddeľovač
Naúčtovaním tohto produktu zabezpečíte vizuálne oddelenie naúčtovaných položiek na vytlačenej
objednávke. Ak aktivujete tlač oddeľovača pre účtenky, položky budú identicky oddelené aj na účtenke.
Oddeľovač má preto vplyv na objednávky a v závislosti od nastavení príslušnej tlačovej úlohy

398

aj na

účtenky.

Zľava na účte
Naúčtovaním tohto produktu bude vždy zobrazený dialóg pre vloženie ceny, ktorá bude od celého účtu
odčítaná. Zľava sa aplikuje na celý účet. Tento produkt je možné vždy naúčtovať iba 1x. Pri použití sa
kontrolujú nasledujúce skutočnosti:
· Hodnota zľavy nie je vyššia ako hodnota účtu,
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· aspoň 1 položka na účte nemá aktívnu možnosť Neuplatňovať hromadné zľavy,
· konečná zľava neprekročí maximálnu povolenú zľavu pre danú kategóriu

280

.

Pokiaľ niektorá z vyššie uvedených skutočností nastane, bude zobrazená chyba a nebude možné uskutočniť
predaj. Je teda nutné aplikovanú zľavu upraviť.

Využitie bodov
Pri naúčtovaní produktu bude zobrazený dialóg na zadanie počtu bonusových bodov, ktoré si prajete uplatniť.
Cenu za bod potom určíte pri vytváraní produktu. Tento produkt je možné vždy naúčtovať iba 1x. Informácie o
bonusových bodoch nájdete v tejto kapitole

229

.

Pri vytvorení produktu teda jednorazovo definujete finančnú hodnotu jedného bodu. Následne po naúčtovaní
a zadaní vyššie odčítaných bodov dôjde zároveň k poníženiu adekvátnej čiastky z hodnoty účtu. Po platbe sa
nielen zníži zákaznícke konto o definovaný počet bodov, ale zároveň sa výška bodov rozpočíta medzi všetky
položky ako zľava na účte. Nie je tak nutné robiť si starosti s rozlíšením DPH pri jednotlivých položkách na
účte.
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Aby špeciálne produkty fungovali, je im nutné zachovať ich pôvodné
vlastnosti, ktoré automaticky dostali pri vytvorení. Pri zľave na účet je možné
zadať vlastnú zľavu na záložke Cena a vlastné pomenovanie.
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4.5.6 Kombinácia
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Kombinácie umožňujú pri markovaní jednoducho zvoliť ďalšie položky, ktoré sa pridajú ako voliteľná súčasť
hlavného predajného produktu. Vybrané položky majú väzbu na skladové hospodárstvo. Odčítajú sa teda
alebo odťažia podľa ich vlastného nastavenia. Rozsah výberu môžete obmedziť minimálnym a maximálnym
počtom vybraných položiek. Ďalej je možné tiež vybrať, aké položky a za akých podmienok môžu byť na účet
pridané zadarmo.
Pomocou kombinácií je tak možné riešiť špecifické požiadavky pri predaji voliteľných príloh alebo doplnkov.
Môže to byť napríklad:
· Výber konkrétnej omáčky k steaku zadarmo,
· výber dodatočných príloh na pizzu podľa priania zákazníka,
· vybraný najlacnejší produkt zadarmo apod.

Kombinácie využívajú kategórie produktov. Pred ich použitím je teda vhodné vytvoriť vlastné kategórie s
produktami zadarmo alebo napr. prísadami. K hlavnému produktu tieto kategórie pridáte a produkty v týchto
kategóriách sa potom budú automaticky ponúkať pri naúčtovaní hlavného produktu.
K produktom, ktoré používate v kombináciách, môžete rovnako ako k bežným produktom priradiť zákaznícke
(bonusové) body

329

. Pri zvolení kombinácií v predajnom dialógu

302

sa potom uplatnenie zákazníckych bodov

kontroluje. Pre ich pripočítanie, či odčítanie je teda nutné vždy vybrať zákaznícky účet

229

.

· Kombinácie rešpektujú počet kusov (balení) či nastavené jednotky vo
291

vlastnostiach produktov . Pokiaľ teda predávate napr. balenie po 6
kusoch, budú aj vybrané položky v skupine kombinácií pridané na účet
6x. Rovnako tak sa pomerovo pridajú k hlavnému produktu kombinácie
ako prílohy s nastaveným množstvom napr. 200g.
· Kombinácie môžete vytvárať aj prostredníctvom počítača a webového

rozhrania Vzdialenej správy. Nájdete ich vo vlastnostiach produktu

634

.

Ako používať kombinácie?
Využitie si ukážeme na príklade predaja pizze. Zákazníkom dáme možnosť zvoliť si navyše niektoré prílohy.
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Vytvorte kategóriu produktov

301
278

s prílohami. Prílohy sú bežnými produktami bez špeciálneho

nastavenia. Definujte u nich cenu a prípadne Receptúry (odťažovanie)

303

. Kategóriu s prílohami

odporúčame skryť, aby nebolo možné prílohy naúčtovať samostatne. Rovno máte aj vytvorený
produkt Pizza, ku ktorému budeme práve voliteľné prílohy navyše ponúkať.

V správe položiek ťuknite na produkt Pizza a z ľavých záložiek zvoľte Kombinácia.

Pomocou tlačidla +
upraviť

303

vyberte jednu alebo viac kategórií s prílohami. Každú kategóriu môžete

kliknutím na tlačidlo UPRAVIŤ

a ovplyvniť tak podmienky (pozri nižšie

303

), za ktorých je

možné položky v kategórii účtovať. Vložené kategórie sa nazývajú skupiny kombinácií. Po pridaní a
úprave skupiny všetko uložíte pomocou tlačidla

.

Ak teraz štandardne naúčtujete produkt Pizza, zobrazí sa dialóg s prílohami, tj. položkami z kategórií
pridaných v predchádzajúcom kroku. Veľkosť dlaždíc v tomto dialógu môžete zmeniť v tomto
nastavení

368

. Ťuknite na vybranú prílohu alebo prílohy, ktoré chcete pridať na účet.
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Ak máte pre produkt okrem kombinácií aktívne aj iné možnosti, ako napríklad
Vyžadovať zadanie ceny, zobrazí sa špeciálne dialógové okno

172

s

možnosťou postupného výberu alebo zadania.
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Možnosti skupiny kombinácií (vložených kategórií)
Názov skupiny

Môžete zvoliť vlastný názov, ktorý bude zobrazený pri predaji.
Štandardný názov skupiny je zhodný s názvom kategórie, ktorú pre
kombináciu zvolíte. Pokiaľ premenujete túto kategóriu, nový názov
získa aj skupina kombinácií. Pokiaľ sú však názvy odlišné, už k
premenovaniu skupiny nedôjde.

Východiskové
vybrané položky
sú zadarmo

Označené predvolené položky budú naúčtované zadarmo. V tomto
prípade je nutné ďalej označiť Východiskové položky.

Všetky položky sú
zadarmo

Všetky položky budú pri výbere naúčtované zadarmo.

Najlacnejšia
položka je
zadarmo

Iba najlacnejšia položka zo skupiny bude naúčtovaná zadarmo.

Rozsah výberu
(minimum /
maximum)

Aktiváciou jednej či oboch volieb určíte, koľko položiek je možné v
rámci jedného predaja naúčtovať. Ak nastavíte minimum aj maximum
zhodne na 1, bude možné zvoliť vždy jednu položku a dlaždice s
výberom príloh teda budú fungovať ako prepínač.

Východiskové
položky

Začiarknutím môžete označiť jednu alebo viac položiek ako
predvolenú. Označené položky budú spoločne s voľbou Východiskové
vybrané položky sú zadarmo automaticky účtované zadarmo.

Zobrazovať v
pokladnici

Po vypnutí nebude vytvorená kombinácia v pokladni viditeľná. Nebude
sa ponúkať obsluhe pri naúčtovaní produktu.

Publikovať v
objednávkových
systémoch

Po vypnutí nebude vytvorená kombinácia viditeľná v pripojených
objednávkových službách . Pri objednávaní sa teda zákazníkom
neponúka.
738

4.5.7 Receptúry (odťažovanie)
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé
ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo
skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek (receptúr).

Príklady receptúr:
Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu
neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a
mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu
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(sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z
ingrediencií v rôznom pomere.

Receptúry môžete jednoducho nastaviť aj mimo pokladnice prostredníctvom
Vzdialenej správy. Viac informácií nájdete v tejto kapitole

Ako nastaviť receptúry

644

.

304

Receptúry so záporným množstvom
Odpis produktov a surovín

308

308

Ako nastaviť receptúry pre konkrétny produkt?
Najprv si vytvorte všetky produkty

283

, ktoré použijete na receptúry. Hlavný produkt, ktorý bude zobrazený na

pokladni, a jeho ingrediencie. Ingrediencie sú čiastkové produkty, ktoré sa budú odčítať v danom množstve zo
skladu a na pokladni zobrazené nebudú. Postup si ukážeme na vyššie spomínanom príklade kávy s mliekom:
Vytvorte nové produkty Káva s mliekom, Káva a mlieko. Všetky produkty uložte.
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Otvorte produkt Káva s mliekom a na záložke Všeobecné v časti Sklad deaktivujte voľbu Odpočítať
zo skladu. Otvorte produkty Káva a Mlieko a na záložke Všeobecné deaktivujte voľbu Zobrazovať
ako box. Tak nebudú tieto produkty v pokladni zobrazené a nebude možné ich naúčtovať. Ďalej v
časti Balenie a jednotka nastavte požadované jednotky, množstvo nastavíme v ďalšom kroku.
Všetko opäť uložte.
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Otvorte produkt Káva s mliekom a ťuknite na záložku Receptúry. Tlačidlom +

vyberte produkty

na odťažovanie, teda v našom prípade Kávu a Mlieko. Tieto ingrediencie sa pridajú do zoznamu.
Teraz nastavte požadované množstvo
takto nastavený produkt uložte. Tlačidlom

, ktoré sa pri predaji Kávy s mliekom odpočíta zo skladu a
vložené ingrediencie odoberiete. Kliknutím na názov

otvoríte kartu vybraného produktu, ktorý je použitý ako ingrediencia.
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Akonáhle teraz zákazníkovi naúčtujete Kávu s mliekom, bude zo skladu odpočítané iba nastavené množstvo
Kávy a Mlieka. Pričom tieto čiastkové produkty sú skryté a nemožno ich tak samostatne naúčtovať. Skryté
produkty sú označené vodoznakom s preškrtnutým okom.

Maximálny počet ingrediencií, ktoré môžete odťažovať, by nemal byť väčší ako
15. U niektorých surovín je vhodné nastaviť aj tzv. odpad v obsahu napríklad
5 % z objemu. Umožníte tak systému počítať s prípadným odpadom pri predaji
daného produktu, napríklad piva. Tzn. nastavte odťažované množstvo
suroviny o niečo väčšie.
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Receptúry so záporným množstvom
Odťažovať je možné aj záporné množstvo, napr. pre situácie, keď predávate pizzu s prísadami a zákazník si
niektorú z prísad nepraje. Štandardne predávate pizzu so šunkou, zákazník si však šunku nepraje. Pri predaji
tejto pizze teda potrebujete, aby skladové zásoby šunky zostali po predaji nezmenené. To jednoducho
docielite tak, že vytvoríte produkt "Bez šunky" a nastavíte u neho odťažovanie šunky v rovnakom, avšak
zápornom množstve. Pri predaji pizze sa tak najskôr šunka odpočíta, ale naúčtovaním produktu "Bez šunky"
zároveň tiež pripočíta. Skladové množstvo šunky sa teda predajom nezmení.

Odpisy produktov a surovín
Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú v Dotykačke štandardnou platobnou
metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo
z platobného dialógu

303

. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané

položky vrátane nastavených receptúr. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom
odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice.
Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu aj v skladovej aplikácii.

Ako vykonať odpis produktov a surovín?
Je to veľmi jednoduché:
1. V nastavení aplikácie

379

aktivujte platobnú metódu Odpis.

2. Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu

189

.

3. Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.
4. Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín (receptúr).
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4.5.8 Vratné (zálohované) obaly
Dotykačka umožňuje jednoducho pridať vratný (zálohovaný) obal k predávanému výrobku. Vratný obal sa
potom automaticky uvedie na účtenke a zahrnie sa do celkovej sumy. Aby sa vratný obal pri naúčtovaní
automaticky pridal k výrobku, musíte výrobok s týmto obalom spárovať a pridať ho ako receptúru
(odťažovanie).
Vratné obaly sú v Dotykačke bežným produktom

291

. Na základe špeciálnych štítkov se vratné obaly správne

zaevidujú s 0% sadzbou DPH a umožní sa nastavenie zápornej ceny aj množstva. Ako príklad uvádzame
nákup limonády v plastovej fľaši, kde sa zákazníkovi automaticky účtuje aj 0,5 EUR za zálohovaný obal. Pre
predaj a výkup vratných obalov sa používa 0% sadzba DPH

349

.

Aby predaj, výkup a skladová evidencia vratného obalu správne fungovala, je nutné v pokladni vytvoriť
nasledujúce produkty a nastaviť ich správne vlastnosti vrátane odťažovania. Označenie produktov v
zátvorkách je len pre názornosť:
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Produkt

Popis

Kofola 0,5l
(plast)

Vlastný produkt na predaj, ktorého súčasťou je vratný obal. Akonáhle obsluha tento produkt naúčtuje,
pridá sa na účet automaticky aj Vratná fľaša (predaj).

Vratná fľaša
(predaj)

Produkt pre tlač na účtenke pri predaji spoločne s predchádzajúcim produktom.

Vratná fľaša
(sklad)

Produkt slúžiaci len pre skladovú evidenciu. Pri predaji produktu Kofola 0,5l (plast) sa automaticky
odpočíta zo skladu. Pri predaji (výkupe) produktu Vratná fľaša (výkup) sa zase na sklad pripočíta.

Vratná fľaša
(výkup)

Pomocou tohto produktu je realizovaný vlastný výkup vratného obalu.

Z vyššie uvedených produktov naskladňujete

488

len Kofola 0,5l (plast) ako vlastnú predajnú položku a

Vratná fľaša (sklad) pre evidenciu skladového množstva vrátených obalov.

Nastavenie jednotlivých produktov ukazuje prehľadne táto tabuľka:
Produkt /
vlastnosti

Zobrazovať
ako box

Štítok

Odpočítať
zo skladu

Spoločný
predaj

Nastavenie
odťažovania

Cena /
DPH

Naskladňo
vanie

Kofola 0,5l
(plast)

O

X

O

X

1 ks Vratná fľaša
(predaj)

X EUR

O

Vratná fľaša
(predaj)

X

-txfree

X

O

1 ks Vratná fľaša
(sklad)

X EUR / 0
%

X

Vratná fľaša
(sklad)

X

X

O

X

X

X

O

Vratná fľaša
(výkup)

O

contai
ner

X

X

-1 ks Vratná
fľaša (sklad)

-X EUR / 0
%

X

Celý postup pozostáva z týchto krokov:

1. krok: Vytvorenie produktov pre predaj, vratný obal a skladovú
evidenciu

V Správe položiek
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Nápoje). Nastavte mu vlastnú predajnú cenu. Ak neviete, ako vytvoriť kategóriu a
produkt, prečítajte si, ako vytvoriť kategóriu

278

a ako vytvoriť produkt

283

.

Vytvorenie produktu s vratným obalom je tiež možné prostredníctvom
Vzdialenej správy

628

.

Vytvorte produkt Vratná fľaša (predaj), napr. v kategórii Vratné obaly a uložte ho. Po
uložení ho znovu otvorte a na záložke VŠEOBECNÉ deaktivujte voľbu Zobrazovať ako
box, zadajte špeciálny štítok

323

-txfree a potvrďte enterom. Tento štítok zaistí správnu

evidenciu predaja oslobodeného od DPH. Ďalej tu aktivujte Spoločný predaj a vypnite
odčítanie zo skladu. Nakoniec na záložke Cena špecifikujte cenu za vratný obal a
nastavte 0% sadzbu DPH.
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Vytvorte produkt Vratná flaša (sklad). Na záložke VŠEOBECNÉ deaktivujte voľbu
Zobrazovať ako box a ponechajte aktívne odčítanie zo skladu. Nič ďalšie tu nie je nutné
nastavovať. Produkt uložte.

Nakoniec vytvorte posledný produkt Vratná fľaša (výkup), ktorým realizujeme vlastný
výkup obalu. Akonáhle produkt vytvoríte, uložte ho a znovu otvorte, zobrazia sa tak všetky
vlastnosti. Teraz na záložke VŠEOBECNÉ zadajte špeciálny štítok

323

-container ,

potvrďte enterom a produkt znovu uložte. Špeciálny štítok zaistí možnosť zadať pri tomto
produkte záporné množstvo a cenu. Produkt znovu otvorte a na záložke Cena zadajte
cenu za obal so znamienkom - (mínus). To zaistí odčítanie čiastky z pokladne pri výkupe.
Nakoniec nastavte 0% sadzbu DPH.
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2. krok: Nastavenie receptúr
Nastavenie produktov ako receptúr je nutné pre správne fungovanie spoločného predaja s
vratným obalom a skladovú evidenciu vratného obalu pri predaji a následnom výkupe. Pre
vysvetlenie, čo sú to receptúry a aké sú možnosti ich nastavenia sa pozrite do kapitoly Receptúry
(odťažovanie)

303

.

Otvorte produkt Kofola 0,5l, ktorý ste práve vytvorili
Receptúry

. V ľavej ponuke vyberte možnosť

, potom pridajte produkt, ktorý sa má odťažovať, ťuknutím na modrý kruh

so znamienkom +
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V nasledujúcom dialógovom okne vyberte alebo vyhľadajte produkt Vratná fľaša
(predaj), ktorý ste predtým vytvorili
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Zvoľte počet kusov pre odťažovanie (1 ks)

315

a nezabudnite nastavenie ULOŽIŤ

.

Rovnako teraz otvorte vlastnosti produktu Vratná fľaša (predaj) a pridajte do
odťažovania ako surovinu Vratná fľaša (sklad). Počet kusov na odťažovanie bude opäť
1 ks. Zmenu uložte.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

316

Posledným produktom, kde nastavíte surovinu na odťažovanie, bude Vratná fľaša
(výkup). Tu na záložke Odťažovanie pridajte produkt Vratná fľaša (sklad) a množstvo
tentokrát nastavte na -1 ks. Opäť všetko uložte.

3. krok: Naskladnenie produktov
Štandardne naskladnite produkt Kofola 0,5l (plast) a v rovnakom množstve tiež Vratná fľaša
(sklad). Naskladnenie je možné vykonať priamo pri pokladni v aplikácii Sklad
prostredníctvom Vzdialenej správy

640

489

alebo

.

4. krok: Naúčtovanie produktu s vratným obalom
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Teraz, keď pri markovaní produktu

317

148

zvolíte produkt Kofola 0,5l, pridá sa k nemu zároveň

automaticky aj Vratná fľaša (plast). V prípade, že naúčtujete viac kusov Kofoly, pridá sa aj
odpovedajúci počet vratných fliaš. Vratná fľaša (plast) bude iba uvedená na účtenke, zo skladu
sa potom odpočíta Kofola 0,5l a tiež Vratná fľaša (sklad).
Ak však nechcete rešpektovať naúčtované množstvo, je možné použiť špeciálny štítok

326

, ktorý

správanie spoločného predaja zmení. Pri predaji sa potom bude uplatňovať nastavené
odťažované množstvo pre zálohovaný alebo spoplatnený obal. To je vhodné v prípadoch, keď
predávate viac produktov do jedného účtovaného obalu.

5. krok: Výkup vratného obalu
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Pre výkup štandardne naúčtujte produkt Vratná fľaša (výkup). Z pokladne sa odpočíta 0,50 EUR za jednotku a na sklad sa pridá naúčtovaný počet kusov produktu Vratná fľaša
(sklad).

4.5.9 Výpočet ceny podľa času
Konečnú cenu produktu možno vypočítať na základe uplynutého času. Táto funkcia je užitočná pri predaji
služieb, ktorých cena závisí od času. Ak chcete túto funkciu aktivovať, aktivujte možnosť Kalkulovať
hodnotu na čase vo vlastnostiach produktu

293

.

Časový úsek možno definovať ako sekundy, minúty alebo hodiny a nastavuje sa v poli Balenie a jednotka.
Po zaparkovaní účtu sa zaznamená čas predaja a každá nastavená jednotka bude mať za následok
započítanie hodnoty produktu. Po zaplatení zaparkovaného účtu sa cena prepočíta podľa času, ktorý uplynul
od zaparkovania účtu (počíta sa každá jednotka).

Príklad použitia:
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Vytvoríte produkt VSTUP FITNESS s hodnotou 1 EUR za 1 minútu. Pri vstupe zákazníka naúčtujete túto
položku a účet zaparkujete. Pri odchode zákazníka za 67 minút vykonáte vyúčtovanie zaparkovaného účtu.
Zákazníkovi bude napočítaná suma 1 EUR x 67 minút = 67 EUR. V prípade, že chcete urobiť dodatočnú
úpravu ceny, môžete cenu pri vystavení účtu ďalej upraviť.

4.5.10 Cenové hladiny
Cenové hladiny slúžia na rýchlu voľbu predajnej ceny u konkrétneho produktu, napr. cigariet. Spoločne s
hlavnou cenou je možné nastaviť až 4 ďalšie ceny, z ktorých potom vyberáte pri predaji.

Cenové hladiny zatiaľ nie sú naviazané na žiadne užívateľské práva. Prístup k
nim má teda každý užívateľ pracujúci s pokladňou.

Ako nastaviť cenové hladiny?
V časti Správa položiek

275

otvorte ľubovoľný vytvorený produkt a prejdite na kartu Cena. Tu môžete

zadať až 4 cenové hladiny (Cena B - E). Nezabudnite zmeny uložiť.
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Akonáhle produkt s cenovými hladinami naúčtujete zobrazí sa obrazovka s výberom ceny. Pokiaľ
žiadnu cenu nezvolíte, bude použitá východisková štandardná cena.

Cenové hladiny pre jednotlivé produkty môžete nastaviť aj prostredníctvom
Vzdialenej správy. Stačí otvoriť detail produktu

628

, aktivovať a zadať cenové

úrovne na karte Ceny.

4.5.11 EAN, PLU a vážený kód
Každému vytvorenému produktu môžete v jeho vlastnostiach

287

priradiť rôzne kódy, aby ste zjednodušili

vyhľadávanie a účtovanie produktov. Dotykačka podporuje tieto kódy:
EAN kód je staré, ale stále populárne označenie pre grafické čiarové kódy používané v obchode ako
jednotná číselná identifikácia najmä obchodovateľných položiek. Počet čísel použitých pre EAN kód je v
Dotykačke prakticky neobmedzený, odporúčame však používať formát EAN-13 s 13 miestnym číselným
kódom. Vytvorenie a vytlačenie EAN kódu nesúvisí priamo s Dotykačkou. Do pokladne iba zadávate číselný
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kód, ktorý si sami zvolíte a následne pre neho vygenerujete EAN čiarový kód v akejkoľvek aplikácii na
vytváranie EAN kódov.
PLU kód je interný kód tovaru používaný vo všetkých typoch prevádzok. Tento kód je vhodné použiť, pokiaľ
chcete zrýchliť vyhľadávanie tovaru a pamätáte si pridelené kódy. Priamo na hlavnej obrazovke
totiž môžete podľa PLU kódu vyhľadávať

169

145

Dotykačky

. Použitie takého interného kódu je typické pre pečivo, zeleninu

alebo ovocie. Teda pre tovar, na ktorý nemožno umiestniť nálepku s čiarovým kódom. K PLU kódu môžete
mať priradený aj klasický EAN čiarový kód pre načítanie čítačkou.

Na základe kódu EAN môžete v pokladnici jednoducho vytvárať aj nové
produkty. Stačí naskenovať čiarový kód, vybrať nájdený výrobok z katalógu
Dotykačky a uložiť ho. Okrem toho môžete k vybraným pokladniam

18

pripojiť

externú HW klávesnicu a zadávať kódy na tejto klávesnici.

EAN kód pre váhu
Dotykačka podporuje použitie vážených EAN kódov. Vzorom pre použitie váženého EAN kódu je najčastejšie
používaný formát EAN-13, ktorého vytvorenie a použitie umožňujú prakticky všetky aktuálne používané váhy.
Príklad kódu pre váhu:

· Prvé dve čísla (29) udávajú, že ide o vážený EAN kód (môžete použiť rozsah 20 až 29).
· Ďalšie 4 čísla (0828) predstavujú PLU kód tovaru.
· 1 na siedmom mieste je kontrolný súčet (pre dotykovú pokladňu nemá využitie).
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· Ďalších päť čísel (00274) udáva váhu tovaru (podľa zvolených jednotiek pri produkte ide o 0,274 kg

alebo 274 g).
· Posledná pozícia (5) je opäť kontrolný súčet (pre dotykovú pokladňu nemá využitie).

Príklad použitia váženého EAN kódu:
283

Vybranému produktu (napríklad paradajkám) nastavíte

EAN kód 2710010000000 a jednotku gram. Na

váhe nastavíte pre paradajky tlač EAN 13. Číslom 27 určíte, že ide o vážený kód, číslo 1001 definuje samotný
produkt (v našom prípade paradajky). Pozícia 8 - 12 slúži na zápis aktuálnej váhy v gramoch. 0,5 kg
paradajok by teda pri správnom nastavení mal zodpovedať kód EAN 2710010005000, ktorý váha vytlačí.
Tento kód nakoniec naskenujete čítačkou čiarových kódov a pokladnica zobrazí produkt paradajky 500 g so
zodpovedajúcou cenou.

4.5.12 Štítky
Štítky môžete použiť ako pomôcku na označovanie kategórií, produktov, stolov

441

a iných položiek v pokladni

a pri súvisiacej tlači. Produkty potom môžete triediť podľa štítkov v rôznych funkciách Dotykačky, napríklad v
prehľade tržieb

333

. Pomocou štítkov a nastavení tlačových úloh

397

môžete tiež určiť, ktoré položky sa majú

vytlačiť na vybranej tlačiarni (vybraných tlačiarňach). Kategórie je možné skryť

362

aj na základe štítkov. Tlač

objednávok z konkrétneho stola alebo pokladnice môžete na základe štítkov nasmerovať priamo na
konkrétnu tlačiareň.
Okrem štandardných štítkov (ktoré si vytvoríte sami) existujú aj špeciálne štítky

323

, ktoré poskytujú určité

funkcie a musia byť zadané v presnom tvare. Tieto označenia sa vždy začínajú spojovníkom, tj. znakom "-".
Štandardné (užívateľské) štítky sú modré. Správne zadané špeciálne štítky sú červené (pozri obrázok nižšie).
Pokiaľ budete mať štítky vytvorené u zákazníkov, uvidíte názov štítku vo chvíli, keď zákazníka v pokladni
vyberiete

232

. Pomocou štítkov môžete jednotlivých zákazníkov či produkty odlišovať alebo zlučovať do skupín

a filtrovať. Štítky teda môžu byť produktové či zákaznícke.
Vytvorenie nového štítku vykonáte ťuknutím do poľa Nový štítok
produktu

283

, stolu

441

, chodu

461

či zákazníka v pokladni

291

vo vlastnostiach kategórie

alebo Vzdialenej správe

648

278

,

a napísaním textu,

ktorý štítok reprezentuje. Štítok uložíte ťuknutím na tlačidlo HOTOVO (ENTER) na klávesnici. Takto
vytvorený štítok sa k produktu či zákazníkovi automaticky uloží a pridá sa k ostatným už vytvoreným štítkom.
Pokiaľ potrebujete štítok odobrať, ťuknite na krížik
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U mien štítkov sa rozoznáva veľkosť písmen. Štítky s menami "Kuchyňa" a
"kuchyňa" budú teda rozlíšené ako dva rôzne štítky.

4.5.12.1 Špeciálne štítky
Pomocou špeciálnych štítkov môžete upraviť správanie pokladnice pri účtovaní produktov alebo platení.
Špeciálne štítky zaisťujú určitú funkčnosť a musia byť zadané v presnom tvare. Tieto štítky vždy začínajú
pomlčkou, teda znakom "-". Štandardné (užívateľské) štítky majú modrú farbu. Správne zadané špeciálne
štítky potom majú farbu červenú . Ako štítky zadávať nájdete v predchádzajúcej kapitole

Špeciálne štítky pre predaj produktov s 0 % sadzbou DPH
Špeciálne štítky na predaj alkoholu

324

325

326

Špeciálny štítok pre spoločný predaj
Špeciálne štítky pre zákaznícke účty

Dotykačka - Kompletná príručka
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324

Špeciálne štítky pre konkrétnu sadzbu DPH
Špeciálne štítky pre vratné obaly

322

326

326
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Špeciálne štítky pre predaj produktov s 0 % sadzbou DPH
Ak potrebujete výrobok trvalo predávať s 0% sadzbou DPH, môžete použiť jeden z nasledujúcich štítkov
určujúci typ regulácie:
· -txtransfer (prevod)
· -txfree (oslobodené od DPH)
· -travel (cesta)
· -artwork (umelecké diela)
· -antiques (starožitnosti)

Špeciálne štítky na predaj alkoholu
Pomocou týchto špeciálnych štítkov je možné upraviť správanie Dotykačky pri predaji alkoholických nápojov
a platením stravenkami papierovými aj elektronickými. Tým, že k vybraným produktom - alkoholickým
nápojom priradíte špeciálny štítok, určíte, či platenie stravenkami za tieto alkoholické nápoje povolíte s
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upozornením alebo úplne zakážete. Všetko sa týka aktivovaných platobných metód
Elektronická stravenka a výberu tejto platobnej metódy v Platobnom dialógu

189

379

Stravenky /

pri uzatváraní účtu.

Ak nastavíte štítkom pri produktoch zobrazovania upozornení, bude po stlačení tlačidla Zaplatené v
platobnom dialógu zobrazená informácia, že predaj tohto produktu je obmedzený. Akonáhle dialóg s
informáciou zatvoríte a znovu vyberiete platbu stravenkou, dôjde už k zaplateniu. Ak bude platba stravenkami
zakázaná, je nutné zvoliť v platobnom dialógu inú platobnú metódu.

Štítok

Funkcia

-pmv-warn-meal-voucher

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platbe stravenkami (papierovými aj
elektronickými).

-pmv-deny-meal-voucher

Zakáže zaplatenie stravenkami (papierovými aj elektronickými).

-pmv-warn-900000004

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platení papierovými stravenkami.

-pmv-deny-900000004

Zakáže zaplatenie papierovými stravenkami.

-pmv-warn-900000010

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platení elektronickými stravenkami.

-pmv-deny-900000010

Zakáže zaplatenie elektronickými stravenkami.

Špeciálne štítky pre konkrétnu sadzbu DPH
Pri predaji so sebou

448

môžete pomocou špeciálneho štítku určiť, aká konkrétna sadzba DPH bude pri

produkte použitá. Použitá sadzba DPH sa odvíja od názvu štítku: -ta-10 = DPH 10%, -ta-20 = 20% sadzba
DPH, a pod.
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Špeciálne štítky pre vratné obaly
309

Pri predaji a výkupe vratných obalov

môžete využiť nasledujúce štítky, ktoré umožnia zadať neštandardné

vlastnosti produktov, ako je záporné množstvo, záporná cena a 0% sazba DPH. Záporné množstvo využijete
na pridanie položky späť na sklad pri výkupe a zápornú cenu pri odpočítaní čiastky z pokladne za vykúpené
vratné obaly.

Štítok

Funkcia

-txfree

Povolí u produktu s týmto štítkom predaj s 0% sadzbou DPH. To je vhodné pre vratné
obaly.

-container

Povolí predaj so zápornou cenou a záporné množstvo, ktoré pripočíta produkt späť na
sklad.

Špeciálny štítok pre spoločný predaj
Správanie sa spoločného predaja

309

, ktorý sa používa napr. na automatické pridanie vratných či

zálohovaných obalov na účet, mení štítok -js-simple. Štandardne je pri spoločnom predaji rešpektovaný
počet kusov naúčtovanej položky, ku ktorej sa spoločný predaj vzťahuje. Pokiaľ teda napr. naúčtujete 5x
fľaškové pivo, pridá sa na účet aj 5 ks zálohovanej fľaše.
Ak však k hlavnému produktu, teda v našom prípade k pivu, pridáte štítok -js-simple, nebude naúčtované
množstvo fľaškového piva rešpektované a použije sa nastavené množstvo pri pridávanej položke tj pri
zálohovanej fľaši. To je vhodné použiť napr. pri produktoch, ktoré používate bez obalu a zákazník si ich
odnáša v jednej zakúpenej taške či pohári. Potom totiž naúčtujete napríklad 2x sypanú ryžu a na účet sa
pridá iba 1x špeciálne vrecko.

Špeciálne štítky pre zákaznícke účty
Špeciálne štítky pre zákaznícke účty

229

sa pridávajú k produktom. Pri predaji produktu s týmito štítkami dôjde

k upraveniu časovej platnosti (expirácie) zákazníckeho účtu, ktorý k účtu pridáte. Pre univerzálnosť použitia
sú podporované dva štítky, ktoré je možné k produktu pridať: -expiration a -expiration-forced. Produkt
musí mať nastavenú časovú jednotku
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nastaveného počtu danej časovej jednotky pri produkte (Balenia a jednotky). K úprave expirácie dôjde vždy v
okamihu predaja, tj uzatvorení účtu

148

. Viac produktov upravujúcich expiráciu na jednom účte sa sčíta.

Štítok -expiration predlžuje aktuálnu dobu expirácie o zvolenú dobu (nastavenú jednotku), prípadne
nastavuje okamih predaja + zvolenú dobu (expirácia sa sčíta).
Štítok -expiration-forced prepisuje aktuálny dátum expirácie podľa zvolenej doby (nastavenej jednotky),
prípadne ponecháva pôvodný, pokiaľ je aktuálne nastavený neskorší dátum (expirácie na jednom doklade sa
sčítajú).
Príkladom použitia je napríklad posilňovňa, kde predávajú časovú permanentku na 30 dní. Vytvoria si
produkt, kde v časti Balenie a jednotka zadajú 30 dní a pridajú štítok -expiration. Cenu nastaví za jednu
hodinu. Po naúčtovaní tohto produktu a pridaní zákazníka

229

, bude pri jeho zákazníckom účte automaticky

nastavená platnosť +30 dní od dátumu uzavretia účtu.

Špeciálne štítky pre následné plnenie
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Na predaj poukážok (voucherov) podporuje Dotykačka špeciálny štítok -voucher. Pokiaľ pridáte k produktu s
0% sadzbou DPH tento štítok, bude evidovaná tržba označená touto informáciou. Pre spätné uplatnenie
vouchera potom použite platobnú metódu Kredit/Voucher

379

.

Na predaj použitého tovaru použite pri produkte so správnou sadzbou DPH pre rozlíšenie štítok -used. Opäť
bude evidovaná platba označená príznakom reprezentujúcim použitý tovar.

Konkrétne postupy predaja a prijímania poukazov a záloh alebo predaja
použitého tovaru nájdete v databáze znalostí (v českom jazyku).

Špeciálny štítok na predkontáciu
Na predkontáciu pri produkte použite štítok s predponou -ac- (teda napr. -ac-P0001).

4.5.13 Rýchle a krátke poznámky
Rýchle poznámky (varianty) slúžia na rýchle vytvorenie ľubovoľného počtu rôznych variant produktu. Stále
ale pôjde o rovnaký produkt s jednou predajnou cenou, vždy sa vyskladní iba jedna položka. Rýchle
poznámky sa tlačia na účtenke, zákazník ich tak uvidí.
Varianty využijete napr. na odlíšenie šarží nápojov (obchod) alebo jedla, napríklad steakov (gastro). Varianty
vkladáte rovnako ako štítky

322

ich napísaním a potvrdením tlačidlom HOTOVO na klávesnici.

Príklad použitia rýchlych poznámok:
K produktu Víno pridáte rýchle poznámky (varianty) 122, 123 a 124, ktoré predstavujú šarže jednotlivých fliaš.
Pri predaji bude pred samotným naúčtovaním produktu zobrazený dialóg

172

s výberom variantov (šarží) a až

potom bude produkt vložený na účet. Podobne môžete rýchle poznámky využiť aj pri predaji steakov.
Vytvoríte varianty RARE, MEDIUM a WELL DONE. Pri predaji si vyberiete požadovaný variant prepečenia a
s týmto variantom produkt vložíte na účet zákazníka.
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Krátky popis (napr. zoznam alergénov) sa zobrazí na riadku produktu v otvorenom alebo zaparkovanom
účte, ak výrobok nemá definovaný EAN kód

320

. V tomto prípade sa namiesto krátkeho popisu zobrazí na

riadku výrobku EAN kód. Krátky popis sa vytlačí na daňovom doklade pod názvom produktu a nájdete ho aj
na záložke Poznámka vo vlastnostiach produktu

170

v zaparkovanom / vytvorenom účte.

Dlhý popis sa používa ako možná informácia pre správcu alebo popis produktu v objednávkových
službách

738

. Zobrazuje sa preto len vo vlastnostiach produktu a v ponuke pre objednávkové služby. Tento

popis sa nikde netlačí ani sa nezobrazuje obsluhe.
Podrobnosti o tom, kde sa tlačia jednotlivé vyššie uvedené informácie, nájdete v tejto kapitole

292

.

4.5.14 Bonusové body
Každému produktu môžete priradiť tzv. bonusové body. Tieto bonusové body sa pripočítajú k zákazníckemu
účtu

229

pri kúpe výrobku. Bonusové body možno nastaviť aj v zápornom formáte. Typickým príkladom

použitia sú napr. akcie pre VIP zákazníkov alebo predaj sezónnych permanentiek do fitness centier alebo
sáun. Bonusové body je možné použiť aj spolu so zákazníckymi kartami s EAN kódmi
Bonusové body môžete nastaviť pre jednotlivé produkty buď priamo pri pokladni
správe

294

276

320

, alebo vo Vzdialenej

. Úpravu počtu bodov pre zákazníka môžete nastaviť len vo Vzdialenej správe
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Na uplatnenie bonusových bodov môžete použiť špeciálny produkt, ktorý odpočíta body a stanovenú sumu za
každý bod. Viac informácií nájdete v kapitole Špeciálne produkty

296

.

Počet bonusových bodov pre každý produkt sa môže zobraziť na hlavnej
obrazovke

145

na dlaždiciach produktu. Túto možnosť stačí povoliť v

Nastavenie aplikácie - Nastavenie zobrazenia

368

.

Príklady použitia:
Predaj produktov
Pri produkte víno nastavíte +30 bonusových bodov. Zákazník si víno zakúpi a získa tak na svoje konto 30
bodov. Pri dosiahnutí 1000 bodov dostane zákazník odmenu, napríklad šampanské. Šampanské bude teda
ďalší produkt s cenou 0 EUR a bodovou hodnotou -1000. Akonáhle zákazník získa 1000 bodov, "predáte" mu
šampanské s nulovou cenou a z jeho zákazníckeho účtu sa automaticky odpočíta 1000 bodov.

Predaj služieb
Vytvoríte produkt PERMANENTKA s bodovou hodnotou +1000. Ďalej vytvoríte produkt VSTUP FITNESS v
hodnote -100 bodov. Pri jednorazovom predaji položky VSTUP FITNESS bude zo zákazníckeho účtu
odpočítaných 100 bodov. Zákazník tak môže s touto permanentkou čerpať 10 vstupov.

Pokiaľ stav bodového konta zákazníka bude aspoň jeden bod, bude pri predaji
na tento zákaznícky účet vytlačená na účtenke celková hodnota bodov +
hodnota bodov za tento nákup.

4.5.15 Tlač cenoviek
V správe položiek je jednoduchá možnosť tlačiť cenovky na štandardnej tlačiarni účteniek, ktorá je pripojená
k pokladni. Jednoducho pridajte úlohu

397

Tlač cenoviek do tlačiarne. Formát vytlačených cenoviek závisí od

typu pripojenej tlačiarne.
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Ako vytlačiť cenovky na bežnej tlačiarni účteniek?
Najprv prejdite do nastavení tlače

Teraz otvorte Správu položiek

275

390

a pridajte tlačovú úlohu

397

pre tlač cenoviek na tlačiarni.

a v hornom paneli ťuknite na Tlač cenoviek. V dolnej časti bude

zobrazený pokyn, aby ste vybrali cenovky na tlač.
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Ťukaním na dlaždice produktov v správe položiek jednoducho pridávate cenovky na tlač. V dolnej
časti uvidíte ich počet. Hneď ako zvolíte všetky cenovky na tlač, ťuknite na tlačidlo TLAČ. K samotnej
tlači však ešte nedôjde. Bude zobrazený prehľad vybraných cenoviek. Z prehľadu je možné chybne
zvolené cenovky odobrať alebo upraviť ich počet a aktivovať rezanie (ak ho tlačiareň podporuje).
Ťuknutím na VYTLAČIŤ budú cenovky vytlačené.
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Cenovky je možné tlačiť aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej
správy z počítača na štandardnej tlačiarni. Ako to urobiť, sa dozviete v tejto
kapitole

657

.

4.6 Prehľad tržieb
Do prehľadu tržieb sa dostanete ťuknutím na Prehľad tržieb v postrannom menu
stránka, ktorá zobrazuje pokladničné prehľady (uzávierky
teda podľa doby od otvorenia do uzavretia

249

254

154

Dotykačky. Otvorí sa

) štandardne zoradené podľa jednotlivých zmien,

pokladnice. Medzi zobrazením podľa zmien alebo dátumu

(kalendár) prepnete ťuknutím na zvolenú položku

.

Ak máte pokladnicu otvorenú, môžete si zobraziť aktuálny stav pokladnice pomocou tlačidla

. Pokladničné

informácie sa zobrazujú na pravej strane v rovnakej forme, v akej vyjdú z tlačiarne alebo sú poslané na email. Na vytlačenie alebo odoslanie prehľadu e-mailom použite tlačidlá

. Pred tlačou či odoslaním reportu

si môžete zvoliť, aké údaje majú na reporte byť.
V prehľade nájdete aj aktuálnu hodnotu pokladne za otvorenú zmenu. Informácia Hodnota pokladnice
zobrazuje pokladnicou očakávaný stav hotovosti. Výpočet vykonáva zo zadaného počiatočného stavu,
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pokladničných príjmov a výdavkov a vykonaných predajov a storien. V prípade akceptácie poukážok, či
stravných lístkov je výpočet vykonaný aj pre tieto ostatné hotovostné platobné metódy.

Ak chcete posielať prehľady na e-mail, musíte túto možnosť najprv
aktivovať

466

v Nastaveniach aplikácie a určiť e-mailové adresy

466

, na ktoré

sa budú tieto informácie posielať. O potrebe tohto nastavenia budete
informovaní.

Ak namiesto zobrazenia zmien zvolíte kalendár, bude na ľavej strane zobrazený v predvolenom stave
aktuálny mesiac. Ťuknutím na zvolený deň zobrazíte pokladničné informácie k tomuto dňu. Pomocou
rozbaľovacieho menu

však môžete meniť zobrazenie kalendára a prehľad tak obmedziť okrem dňa na

zvolený týždeň, mesiac, rok alebo štvrťrok. Zobrazované dáta budú vždy zodpovedať vybranému intervalu.
Dáta v niektorých blokoch je možné ťuknutím na ikonu
je možné navyše vybrať dodatočné kritériá filtrovania
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Prehľad tržieb nájdete aj vo Vzdialenej správe v predajnom reporte Tržby

592

.

Ako Dotykačka vypočíta zisk?
Naskladníte 10 kusov produktu za nákupnú cenu 10 EUR a ďalších 5 kusov rovnakého produktu za 5 EUR.
Nákupná cena tohto produktu sa vypočíta podľa vzorca:
súčet hodnoty skladu (125 EUR) / súčet množstva skladu (15) = 8,333 EUR
8,333 EUR je teda priemerná nákupná cena jedného produktu. Zisk potom pokladňa vypočíta ako súčet
týchto priemerných nákupných cien od ktorého odpočíta tržby:
predajná cena - priemerná nákupná cena = zisk

4.7 Reporty
V ponuke Reporty v bočnom menu

154

nájdete rôzne typy zoznamov. V súčasnosti sú k dispozícii tieto

reporty:
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Skladové pohyby

Rozvoz
Prepitné

336

337

Finančná inventúra
Dochádzka

336

339

340

341

342

4.7.1 Tovar na otvorených účtoch
Report Tovar na otvorených účtoch podáva prehľad o druhu a množstve tovaru, ktorý sa nachádza na
otvorených (nezaplatených) účtoch. Pomocou tlačidiel v hornej časti je možné report odoslať na e-mail
alebo vytlačiť na tlačiarni účteniek
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4.7.2 Skladové pohyby
Report Skladové pohyby na základe vykonaných inventúr

496

(najčastejšie na konci zmeny) zobrazia

vykonané skladové pohyby, inventúrny rozdiel a finančný rozdiel v predajnej cene.
Pre zobrazenie tohto reportu (v gastro segmente známom aj ako "zrkadlo") je najprv nutné v Aplikácii
Sklad

484

vykonať počiatočnú inventúru. Tým sa stanoví počiatočný stav všetkých položiek. Prvý report sa

vygeneruje až s druhou prevedenou inventúrou, kedy sa porovná stav zásob medzi týmito dvoma
inventúrami. Po každej ďalšej inventúre sa už vygeneruje ďalší report, kedy sa vždy porovnajú posledné dve
inventúry. Na vygenerovanie skladu nie je nutné vykonávať kompletnú inventúru, reporty sa vygenerujú aj po
čiastočnej inventúre (napr. len nápoje, alebo len jedlo).

Vyberte report skladových pohybov pre konkrétny sklad
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Zobrazí sa vám kompletný skladový prehľad. Podobný prehľad je aj v Reporte inventúr
Sklad

484

501

v Aplikácii

, tu máte ale navyše prehľad o počiatočnom stave, predajoch a nákupoch, a tiež o cenovom

rozdiele.
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4.7.3 Finančná inventúra
Tento report zobrazuje finančnú hodnotu predaného tovaru v predajnej aj v nákupnej cene za obdobie od
predchádzajúcej do súčasnej inventúry. Získate tak okamžitý prehľad v akej hodnote bol predaný tovar od
poslednej inventúry. V reporte sú tiež zvlášť rozlíšené prípadné nákupy tovaru a odpisy

Vyberte report finančnej inventúry pre konkrétny sklad

tým, že naň ťuknete

192

.

.

Zobrazí sa finančný prehľad medzi dvoma inventúrami. Informácie v reporte sú závislé na vykonaných
inventúrach

496

pri naskladnení

a tiež na zadaných nákupných a predajných cenách pri jednotlivých produktoch alebo
488

. Pomocou tlačidiel v záhlaví

môžete odoslať report na e-mail nebo vytlačiť na

tlačiarni účteniek, pričom pre tlač môžete zvoliť až dva stĺpce s dátami, ktoré vás zaujímajú.
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4.7.4 Dochádzka
V tomto reporte nájdete prehľad dochádzky svojich zamestnancov. Údaje v reporte sú získané z
jednoduchého dochádzkového systému
vašu licenciu Dotykačky

24

272

, ktorý Dotykačka ponúka. Dostupnosť dochádzky je viazaná na

. Report je možné zobraziť alebo vytlačiť pre vybrané obdobie alebo zamestnanca.
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Prehľad dochádzky nájdete aj vo Vzdialenej správe ako zostavu

620

.

4.7.5 Rozvoz
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Jednoduchý report zobrazujúci celkové predajné čiastky za položky účtované na rozvoz. Pre viac informácií
sa pozrite do kapitoly Špeciálny stôl pre rozvoz

442

.

Najprv vyberte zmenu alebo časové obdobie na zobrazenie prehľadu.

Bude zobrazená celková čiastka a použité platobné metódy všetkých účtov zaparkovaných na
špeciálny rozvozový stôl za vybrané obdobie alebo smenu. Tlačidlom

Dotykačka - Kompletná príručka
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obdobia / zmeny.

4.7.6 Prepitné
Report ukazujúci za vybrané obdobie alebo zmenu celkovú sumu za poskytnuté prepitné vrátane použitých
platobných metód a prihláseného zamestnanca

418

. Viac o prepitnom nájdete v kapitole Prepitné

384

.

Najprv vyberte zmenu alebo časové obdobie, v ktorom chcete report zobraziť.
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Bude zobrazená celková čiastka a použité platobné metódy prepitného za vybrané obdobie alebo
zmenu. Tlačidlom

sa vrátite späť k výberu obdobia / zmeny.
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4.8 Oznámenie
Položka postranného menu

154

Oznámenie zobrazuje dôležité správy z Dotykačky a ďalšie relevantné

informácie k pokladničnému systému. Neprečítané správy sú indikované ukazovateľom.

4.9 Nastavenie aplikácie
Rozšírené nastavenia dotykové pokladnice sú prístupné v postrannom menu

154

Dotykačky v časti

Nastavenie aplikácie. Ťuknutím na túto možnosť zobrazíte všetky nastavenia pokladnice rozdelené do
kategórií (záložiek). Na týchto záložkách nájdete všetky nastavenia pokladnice a hardvéru, ktorý pokladnica
podporuje. Ak chcete získať prístup k ostatným záložkám, potiahnite prstom nahor po ľavej strane založiek.
To vám umožní sa po záložkách posúvať.
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Prehľad
Informácie o vašej licencii, jednoznačnom identifikátore pokladnice a cloude (Vzdialené správy). Tieto
informácie využijete pri kontakte s technickou podporu.

Všeobecné
347

347

Pokladnica
- Pod touto záložkou nájdete základné voľby
ovplyvňujúce správanie pokladne, zobrazenie
a počítanie cien. Ďalej je tu nastavenie a hromadná zmena daňových sadzieb .
349

360

Nastavenia zobrazenia
- V tejto časti môžete nastaviť parametre zobrazenia určitých položiek pokladnice a
správanie ovládacích prvkov. Môžete tu tiež nastaviť režim predajnej obrazovky , obrazovku odporúčaní
a správanie PLU klávesnice .
363

373

374

376

Nastavenie platieb
- Nastavenie správania pokladnice po vystavení účtu, tj správanie platobného
dialógu , úprava platobných metód , sprepitné
a pridanie ďalších mien.
189

390

Tlač

379

384

- nastavenie tlačiarní, pridávanie tlačových úloh.

Nastavenie eKasy

47

- nastavenie pre elektronickú evidenciu tržieb.
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Používatelia
413

Správa používateľov
na rôzne operácie.
437

Dochádzka

- vytvorte účet pre každého užívateľa pokladnice (zamestnanca) a priraďte mu práva

- zapnutie / vypnutie jednoduchého systému na sledovanie dochádzky zamestnancov.

Predaj
437

Mapa stolov

- Zapnutie mapy stolov a jej nastavenie.
444

Nastavenia objednávok
445

Zľavové skupiny

Príslušenstvo
čašníkov.

451

Správa porcií
produktov .

459

- Nastavenie globálnych zľavových skupín pre zákaznícke účty.

448

Povoliť so sebou

- Možnosti a úpravy menu na integráciu pokladnice s objednávkovými systémami.

- Nastavenie predaja so sebou vrátane správania dialógu pre výber Tu / So sebou.

- Nastavenie periférnych pokladničných zariadení, zákazníckeho displeja a mobilných

- percentuálne definície predávaných porcií, ktoré možno použiť pri následnom účtovaní

170

Správa chodov

461

- Vytváraní vlastných chodov a informovanie kuchyne o ich príprave.

Pokročilé
Bezpečnostné nastavenia
uzávierke pokladnice .

465

- Automatické odhlásenie používateľov a kontrola nevybavených účtov pri

249

Zasielanie sumarizácie e-mailom
vybrané e-mailové adresy.
Synchronizácia a záloha
Sklady

470

- Aktivácia a nastavenie automatického odosielania informácií na

- Nastavenie synchronizácie so Vzdialenou správou, vytváranie miestnych záloh.

- Zmena východiskového skladu, ktorý pokladnica štandardne používa.

Samoobslužný režim
Žurnál dát
Autorizácia
Ostatné

467

466

475

474

474

471

- Špeciálny režim pre zákazníkov umožňujúci iba parkovanie a zaplatenie účtu.

- Ukladanie vybraných operácií na pokladni do auditného súboru.
- Prehľad autorizovaných zariadení / aplikácií, ich schválenie alebo odstránenie.

- špecifické nastavenia pokladnice, ktoré neodporúčame predvolene meniť.

Laboratórium Dotykačka

477

- Prístup k pripravovaným alebo experimentálnym funkciám Dotykačky.
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478

O aplikácii Dotykačka
- Informácie o verzii nainštalovanej aplikácie. Ťuknutím na položku zobrazíte
prehľad všetkých záznamov v databáze.

4.9.1 Pokladnica
Táto časť nastavení obsahuje nasledujúce položky:
Všeobecné
Mena

347

349

Nastavenie zdanenia / zmena DPH
Číslovanie

349

353

Otvorenie / zatvorenie

358

4.9.1.1 Všeobecné
Nižšie uvedené položky definujú základné vlastnosti dotykovej pokladne, ktoré ovplyvňujú počítanie a
zobrazovanie cien. Niektoré hodnoty v tejto časti sú už nastavené podľa volieb, ktoré ste zvolili v sprievodcovi
aktiváciou, pri prvom spustení Dotykačky.

Nasledujúce voľby dôrazne odporúčame nastaviť/skontrolovať ešte pred
samotným používaním pokladnice a tvorbou produktov. Neskoršia zmena
niektorých hodnôt môže mať za následok zmenu cien produktov a vplyv na
výpočet celkovej ceny a DPH.

Pomenovanie pokladnice
Informácie o spoločnosti

348

348

Znemožniť predaj položky za nižšiu než nákupnú cenu
Sčítať položky na účte

348

348
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Všeobecné
Pomenovanie pokladnice
Vyberte názov pokladnice, pod ktorým sa bude pokladnica identifikovať a zobrazovať vo Vzdialenej správe

506

.

Informácie o spoločnosti
Informácie o vašej spoločnosti, ako napríklad meno, adresa a IČO.

Správanie
Znemožniť predaj položky za nižšiu než nákupnú cenu
Ak je táto voľba aktívna, bude pokladnica pri zaplatení účtu kontrolovať, či sú položky predávané s cenou
vyššou ako je nákupná cena (ak je nákupná cena zadaná pri naskladnení
dovolený tovar predať a pri zaplatení bude v Platobnom dialógu

189

488

). V prípade ceny nižšej nebude

zobrazené upozornenie.

Sčítať položky na účte
Aktivuje automatické zlúčenie rovnakých produktov v účte, keď je uložený alebo zaparkovaný.
Príklad:
Pokiaľ na účet pridáte prvý produkt A a ihneď potom znovu rovnaký produkt A, dôjde automaticky k zlúčeniu
týchto produktov do jednej položky so zodpovedajúcim množstvom. Ak pridáte na účet ďalší produkt B a ako
tretiu položku znova produkt A, k zlúčeniu už nedôjde. Toto pravidlo platí vždy. Ak účet zaparkujete
potom opäť otvoríte

216

219

a

, dôjde vždy k zlúčeniu všetkých zhodných produktov do jednej položky. Ak táto

funkcia nie je povolená, nebude dochádzať k zlučovaniu produktov ani v prípade otvorenia zaparkovaného
účtu. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: povolené)

Bez ohľadu na to, či je toto nastavenie povolené alebo nie, vždy môžete ručne
zlúčiť rovnaké produkty v otvorenom účte pomocou možnosti Zlúčiť položky v
ponuke Možnosti účtu

183
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4.9.1.2 Mena
Táto časť nastavenia nie je aktívna pre Slovenskú republiku. Nájdete tu teda len zobrazenú primárnu menu.
Jednotlivé bankovky a mince pre primárnu menu nastavíte v časti Platobné metódy
Hotovosť. Stačí pri platobnej metóde ťuknúť na ikonku kľúča

379

pri platobnej metóde

a nastaviť či skontrolovať definované

platidlá.

4.9.1.3 Nastavenie zdanenia / zmena DPH
V tejto časti môžete nastaviť použité sadzby DPH. K dispozícii je aj jednoduchý editor na hromadnú zmenu
sadzby DPH

351

pre vybrané produkty.

Pomocou špeciálnych štítkov

324

na vybraných produktoch môžete trvalo

nastaviť 0% sadzbu DPH pre predaj.

DPH
Ťuknutím na túto možnosť môžete nastaviť ľubovoľný počet daňových sadzieb pre predaj produktov a
služieb. Nastavené sadzby dane sa potom zobrazia v rozbaľovacej ponuke vo vlastnostiach produktu
karte Cena, vo vlastnostiach kategórie
V prípade, že v sprievodcovi aktiváciou

278

115

a na klávesnici Okamžitého predaja

165

293

na

.

vyberiete, že nie ste platcom DPH, bude v tomto nastavení aktívna

možnosť Stať sa platcom DPH. Neskoršia zmena tejto možnosti bude mať za následok zmenu cien všetkých
už vytvorených produktov a zmenu spôsobu výpočtu konečných cien v Dotykačke.
Ak ste nastavili, že nie ste platiteľom DPH, polia Sadzba DPH a Cena s daňou / bez dane sú vo
vlastnostiach produktu

632

skryté, takže sa zobrazuje len Predajná cena.
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· Zmena z platiteľa DPH na neplatiteľa dane by sa nemala štandardne

meniť, ak už pokladnicu aktívne používate. V opačnom prípade je
potrebné po zmene platiteľa / neplatiteľa DPH upraviť sadzby dane pre
jednotlivé produkty buď priamo v pokladni
Hromadný výber

623

351

, alebo pomocou funkcie

vo Vzdialenej správe.

· Po zmene platiteľa DPH na neplatiteľa DPH a naopak je vždy potrebné

vygenerovať nové identifikačné údaje

47

a nahrať ich do pokladnice!

Ak chcete pridať novú sadzbu, ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÚ SADZBU DPH a zadajte sadzbu číselne
(pre DPH 20 % stačí zadať 20) a sadzbu uložte tlačidlom VYTVORIŤ. Ak potrebujete hodnotu vymazať,
ťuknite na ikonu koša.

Na záložke Cena vo vlastnostiach jednotlivých produktov alebo kategórií môžete vybrať nastavené sadzby
DPH ťuknutím na pole Sadzba DPH.
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Zobrazovať ceny bez DPH
Ak je táto možnosť zapnutá, v pokladni sa zobrazia len ceny bez DPH. Ak používate Okamžitý predaj
ak máte zapnutú možnosť Vyžadovať zadanie ceny

287

165

alebo

pre produkt, nebudete musieť zadávať sadzbu DPH.

Klávesy so sadzbou DPH budú skryté. Pri predaji sa však štandardne uplatňuje DPH. Táto možnosť je
určená napríklad pre veľkoobchodné prevádzky, ktoré pracujú predovšetkým s cenami bez DPH.

Hromadná zmena DPH
V spodnej časti nájdete tlačidlo Spustiť editor. Ťuknutím na toto tlačidlo otvoríte editor na hromadnú zmenu
sadzby DPH pre vybrané položky.

Ako zmeniť sadzbu DPH pre viacero položiek naraz?
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Kliknutím na tlačidlo Spustiť editor otvorte hromadnú úpravu položiek. V ľavej časti vyberte kategóriu
produktu

278

. Ak chcete zobraziť len produkty s konkrétnou sadzbou DPH, použite menu

. Teraz

ťuknutím vyberte produkty, u ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH alebo použite tlačidlo VYBRAŤ
VŠETKO v záhlaví. Pokračujte ďalej tlačidlom POKRAČOVAŤ.

V ďalšom kroku vyberte, akú novú sadzbu DPH majú mať vybrané produkty. Možnosť

určuje, či sa

zachová pôvodná cena výrobkov vrátane novej DPH, alebo sa konečná predajná cena zvýši alebo
zníži v závislosti od zvolenej sadzby. Nakoniec zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo VYKONAŤ
ÚPRAVY POLOŽIEK.
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Zmenu DPH pri viacerých položkách je možné vykonať aj prostredníctvom
Vzdialenej správy. Tu využijete možnosť hromadnej úpravy produktov

623

. Pri

tejto úprave však vždy zostáva zachovaná pôvodná koncová predajná cena s
DPH.

4.9.1.4 Číslovanie
Nastavenie automatického číslovania nasledujúcich pokladničných dokumentov a dokladov:
Objednávky
Účtenky
Faktúry

353

354

356

Uzávierky

358

Objednávky
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Prefix čísla objednávky
Vlastný textový reťazec, ktorý bude súčasťou čísla objednávky. Napr. meno pokladnice a pod.

Účtenky
Číslovanie účteniek
Hodnota, od ktorej začína pokladňa číslovať vydané účtenky. Pre novú pokladnicu je táto hodnota nastavená
na 0. Prvá účtenka bude mať preto číslo 1 a to isté platí aj pre uzávierky pokladnice

358

.

Číslovanie dokladov na Slovensku zabezpečuje externí fiškálny modul.
Predvolený formát číslovania je v tomto případě RRRRMM/xxxx, teda napr.
202206/0001. Počítadlo (posledné 4 čísla) sa vždy každý nový mesiac
automaticky vynuluje. Každý doklad tak má jedinečné číslo. Číslovanie
účteniek priamo v Dotykačke nie je pre Slovensko podporované. Uplatňuje sa
preto len na nefiškalizované doklady, napr. v dôsledku chyby v komunikácii
pokladnice s CHDU.

Pokiaľ nastavíte hodnotu napr. 202200300, bude nasledujúca účtenka vytlačená ako daňový doklad s číslom
202200301. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: začať hodnotou 2022XXXXX pre vyznačenie
aktuálneho roku a každý rok túto hodnotu meniť.)
V časti Prefix čísla je možné nastaviť vlastný prefix pre automatické číslovanie dokladov, kedy sa číslo
účtenky môže skladať z textu, roku, mesiaca, dňa a poradového čísla, napr. u201806250012. Stačí do poľa
vložiť správne zástupné symboly a znaky, použiť môžete tieto:
%Y

4 číslice roku (2022)

%y

2 číslice roku (22)

%m

2 číslice mesiaca (06)

%d

2 číslice dňa (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky
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Použiteľné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otáznika. Maximálna dĺžka celého čísla
účtenky nesmie prekročiť 25 znakov. Číslo, od ktorého Dotykačka začne číslovať (čítač dokladov), môžete
ľubovoľne meniť.
V závislosti na vložených zástupných symboloch, môže byť čítač automaticky resetovaný každý rok, mesiac
alebo deň. Pokiaľ teda použijete pre číslovanie zástupný symbol pre rok + poradové číslo, bude čítač
resetovaný každý rok. Ak použijete zástupný symbol pre rok a mesiac, bude čítač resetovaný každý mesiac. A
keď použijete aj zástupný symbol pre deň, budete mať pre každý deň nový rad účteniek. Každý deň totiž bude
poradové číslo dokladu automaticky nastavené na 1. Resetovanie povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovať
čítačku dokladov.

V časti Čítačka dokladov nastavte pomocou tlačidiel počet čísel pre poradové číslo dokladu. Počet čísel by
mal reflektovať vašu prevádzku. Pokiaľ teda za deň vystavíte priemerne 560 účteniek, nastavte 3 alebo lepšie
4 číslice. Pre účtenky tak vyhradíte číselný rad od 1 až do 9999. Pamätajte však na to, že pokiaľ v prefixe
použijete len zástupný symbol pre rok, bude číselný rad resetovaný až od ďalšieho roka. V tomto prípade
teda potrebujete číselný rad, ktorý vám vystačí na celý rok.

Daňový doklad nesmie mať rovnaké číslo. Preto pri zmene číslovania dbajte
na to, aby bol nastavený taký početný rad, ktorý nikdy nebude obsahovať
číselnú hodnotu, ktorú ste už v minulosti raz použili!
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Faktúry
Používať oddelený číselný rad
Povolí alebo zakáže vlastný číselný rad pre faktúry. Ak je táto možnosť povolená, zadajte počiatočné číslo pre
číslovanie faktúr do poľa Číslo faktúry. Prvá vystavená faktúra bude mať toto číslo a pri každej ďalšej
faktúre sa toto číslo zvýši o jednotku. Ak je táto možnosť povolená, číslo faktúry sa automaticky použije ako
variabilné číslo na faktúrach platených bankovým prevodom.
Ak táto možnosť nie je povolená, pre faktúry sa použije číselný rozsah z nastavení pre účtenky

354

.

Číslovanie faktúr
Hodnota, od ktorej začína pokladňa číslovať vygenerované faktúry. Pre novú pokladnicu je táto hodnota
nastavená na 0. Prvá faktúra bude mať preto číslo 1.

Číslovanie dokladov na Slovensku zabezpečuje externí fiškálny modul.
Predvolený formát číslovania je v tomto případě RRRRMM/xxxx, teda napr.
202206/0001. Počítadlo (posledné 4 čísla) sa vždy každý nový mesiac
automaticky vynuluje. Každý doklad tak má jedinečné číslo. Číslovanie
účteniek priamo v Dotykačke nie je pre Slovensko podporované. Uplatňuje sa
preto len na nefiškalizované doklady, napr. v dôsledku chyby v komunikácii
pokladnice s CHDU.

Pokiaľ nastavíte hodnotu napr. 202200300, bude nasledujúca faktúra vytlačená ako daňový doklad s číslom
202200301. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: začať hodnotou 2022XXXXX pre vyznačenie
aktuálneho roku a každý rok túto hodnotu meniť.)
V časti Prefix čísla je možné nastaviť vlastný prefix pre automatické číslovanie dokladov, kedy sa číslo
účtenky môže skladať z textu, roku, mesiaca, dňa a poradového čísla, napr. fa201806250012. Stačí do poľa
vložiť správne zástupné symboly a znaky, použiť môžete tieto:
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%Y

4 číslice roku (2022)

%y

2 číslice roku (22)

%m

2 číslice mesiaca (06)

%d

2 číslice dňa (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

357

Použiteľné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otáznika. Maximálna dĺžka celého čísla
účtenky nesmie prekročiť 25 znakov. Číslo, od ktorého Dotykačka začne číslovať (čítač dokladov), môžete
ľubovoľne meniť.
V závislosti na vložených zástupných symboloch, môže byť čítač automaticky resetovaný každý rok, mesiac
alebo deň. Pokiaľ teda použijete pre číslovanie zástupný symbol pre rok + poradové číslo, bude čítač
resetovaný každý rok. Ak použijete zástupný symbol pre rok a mesiac, bude čítač resetovaný každý mesiac. A
keď použijete aj zástupný symbol pre deň, budete mať pre každý deň nový rad účteniek. Každý deň totiž bude
poradové číslo dokladu automaticky nastavené na 1. Resetovanie povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovať
čítačku dokladov.

V časti Čítačka dokladov nastavte pomocou tlačidiel počet čísel pre poradové číslo dokladu. Počet čísel by
mal reflektovať vašu prevádzku. Pokiaľ teda za deň vystavíte priemerne 20 faktúr, nastavte 2 alebo lepšie 3
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číslice. Pre faktúry tak vyhradíte číselný rad od 1 až do 999. Pamätajte však na to, že pokiaľ v prefixe
použijete len zástupný symbol pre rok, bude číselný rad resetovaný až od ďalšieho roka. V tomto prípade
teda potrebujete číselný rad, ktorý vám vystačí na celý rok.

Daňový doklad nesmie mať rovnaké číslo. Preto pri zmene číslovania dbajte
na to, aby bol nastavený taký početný rad, ktorý nikdy nebude obsahovať
číselnú hodnotu, ktorú ste už v minulosti raz použili!

Používať oddelený číselný rad pre storná
Zapnutie alebo vypnutie vlastného číselného radu pre storno faktúry. Možnosti tohto číslovania sú totožné s
vyššie uvedeným číslovaním faktúr.

Uzávierky
Číslovanie uzávierok pokladnice
Hodnota, od ktorej pokladnica čísluje jednotlivé uzávierky
číslovaním účteniek

354

254

. Možnosti sú totožné s vyššie opísaným

.

4.9.1.5 Otvorenie / zatvorenie
Nastavenia súvisiace so zmenami, tj. otvorenie a zatvorenie

249

pokladnice po každej zmene.

Aj keď nepotrebujete uzatvárať pokladňu počas prevádzky, vždy odporúčame
ju uzavrieť aspoň 1x za mesiac. Pri dlhodobom otvorení pokladnice narastá
databáza, s ktorou Dotykačka pracuje, čo môže mať za následok spomalenie
odozvy pokladnice. Akonáhle pokladnicu uzavriete, dáta sa po synchronizácii
so Vzdialenou správou z databázy automaticky odstránia.
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Otvorenie pokladnice
Vyplňovať počiatočný stav v hotovosti
Automatické predvyplnenie počiatočného stavu hotovosti pri otvorení pokladnice

249

podľa posledného

zostatku.

Pri otvorení pokladnice požadovať súpisku
Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri otvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V
tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR
napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR,
2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a
bankovky

384

.

Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je
možné pridať v tomto nastavení

379

.

Zatvorenie pokladnice
Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice
Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice

249

, ak sú otvorené - zaparkované účty

216

:

· Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa

štandardne zatvorí.
· Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov,

pokladňa sa však štandardne zatvorí.
· Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude

možné uzavrieť.

Upozorňovať na nezaplatené doklady
Pred zatvorením pokladnice (koniec zmeny) sa zobrazí oznámenie s počtom nezaplatených dokladov.

Pri uzavretí pokladnice požadovať súpisku
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Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri uzatvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V
tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR
napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR,
2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a
384

bankovky

.

Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je
možné pridať v tomto nastavení

379

.

Platobný terminál
Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice
Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

4.9.2 Nastavenie zobrazenia
Vtejto časti nájdete možnosti týkajúce sa správania hlavnej obrazovky
prvkov.

Všeobecné

Dotykačky a zobrazenia určitých

360

Mód pokladnice

363

Predajná obrazovka
Otvorené účty
Platenie

146

368

369

372

Obrazovka odporúčaní
PLU klávesnica

373

374

4.9.2.1 Všeobecné
V tejto časti môžete nastaviť parametre zobrazovania určitých položiek a ovládacích prvkov dotykové
pokladnice.
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Východisková obrazovka
Mód pokladnice

361

361

362

362

Zobrazované kategórie

Východisková obrazovka
Toto nastavenie určuje, čo sa zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky
alebo zatvorení účtu
otvorených účtov

216

189

145

pri každom zaparkovaní

219

, tj. zaplatení. Môžete si vybrať medzi kartami produktov (KATALÓG), prehľadom

alebo mapou stolov

246

.

Hlavná obrazovka môže zobrazovať aj denné alebo týždenné menu

715

a

najpredávanejšie produkty v danom dennom čase, pozri Obrazovku
odporúčania

373

.
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Mód pokladnice
Určuje režim predajnej obrazovky, tj. spôsob pridávania položiek na účet. Podrobné informácie o jednotlivých
režimoch nájdete v tejto podkapitole .
363

Zobrazované kategórie
Toto nastavenie určuje zobrazenie kategórií obsluhe pri pokladni. V Správe položiek

275

sa kategórie

zobrazujú vždy bez ohľadu na toto nastavenie.

· Všetko - Štandardné nastavenie, pri ktorom sa pri pokladni zobrazia všetky vytvorené kategórie.
· Len so štítkami - Zobrazia sa len kategórie, ktoré majú štítky vložené do poľa

. Pri zadávaní štítkov

sa našepkajú už vytvorené štítky.
· Všetko okrem štítkov - Zobrazia sa len kategórie, ktoré nemajú v poli

vložené štítky. Už vytvorené

štítky sa pri zadávaní štítkov našepkajú.

Štítky môžete pridať do kategórie v ich vlastnostiach pri pokladni
Hromadné priradenie je potom možné pomocou importu
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363

4.9.2.1.1 Mód pokladnice
» Táto kapitola obsahuje rýchle video

363

.«

Zvolený mód (režim) pokladnice určuje spôsob správania predajnej obrazovky. Pomocou tohto nastavenia
teda vyberáte, akým spôsobom budete pridávať položky na účet.

· Katalóg

364

- Ťuknutím vyberáte jednotlivé produkty (produktové karty), ktoré ste si vopred vytvorili

· Zjednodušený

283

.

364

- Ťuknutím najprv vyberiete kategóriu a potom produkty z tejto kategórie. Vybranú
kategóriu je možné uzamknúť, aby bola zobrazená ako východisková po uzavretí účtu a návrate na
hlavnú obrazovku

· Okamžitý predaj

366

146

.

- Okamžitý rýchly predaj pomocou numerickej klávesnice, kedy na kalkulačke zadáte

len počet a cenu alebo PLU/EAN

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak ste pri aktivácii pokladnice

364

117

vybrali ako typ prevádzky Obchod,

predvolene sa nastaví režim Okamžitý predaj, ak ste vybrali iný typ
prevádzky (napr. Reštaurácia), predvolene sa nastaví režim Katalóg.
Nastavenie Mód pokladnice umožňuje zmeniť toto nastavenie bez ohľadu na
typ prevádzky, ktorý ste nastavili pri aktivácii pokladnice

117

.

Účtovanie v režimu katalóg
Toto je predvolený spôsob nastavenia pokladnice, ktorý je popísaný v kapitole Hlavná obrazovka a
účtovanie

145

. Na hlavnej obrazovke Dotykačky sa zobrazujú dlaždice produktov

pás kategórií

278

. Najprv teda vyberte kategóriu

, čím ho pridáte do účtu

170

283

a v záhlaví sa zobrazuje

v záhlaví a potom ťuknite na dlaždicu vybraného produktu

.

Účtovanie v zjednodušenom režime
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365

V zjednodušenom móde pokladne, budú produktové dlaždice nahradené dlaždicami kategórií. Pre
naúčtovanie produktu tak najprv ťuknite na vybranú kategóriu

a potom zvoľte produkt z tejto kategórie. Po

naúčtovaní všetkých produktov a uzavretí (zaplatení) účtu bude opäť štandardne zobrazená obrazovka s
dlaždicami kategórií.

Ako východiskovú je však možné zvoliť ľubovoľnú kategóriu. Stačí v jej záhlaví ťuknúť na ikonku zámku

.

Takto kategóriu uzamknete, a aj keď naúčtujete produkty z iných kategórií, po uzavretí (zaplatení) účtu bude
zobrazená vždy práve táto kategória, respektíve jej produkty

. Ďalším ťuknutím na ikonu kaštieľa kategóriu

odomknete a po uzavretí účtu sa opäť zobrazia dlaždice všetkých kategórií. Späť do zoznamu všetkých
kategórií sa presuniete ťuknutím na šípku

Dotykačka - Kompletná príručka
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Účtovanie v režime okamžitého predaja
V tomto režime sú dlaždice produktov alebo kategórií nahradené jednoduchou kalkulačkou. V ňom najprv
vyberiete sadzbu DPH

349

, ktorá sa má uplatniť, potom počet položiek x cenu alebo PLU/EAN kód

a potvrdíte tlačidlom CENA
takto predávať
Okamžitý predaj

položky

. Máte tiež možnosť nastaviť vlastný názov položky (položiek), ktoré sa majú

alebo vybrať konkrétny produkt
165

320

. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v kapitole

.
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· Katalóg a Zjednodušený režim možno kombinovať s kalkulačkou

Okamžitého predaja. Stačí v Nastavenie aplikácie zapnúť možnosť
Používať klávesnicu PLU
prístup k tejto kalkulačke

374

. Potom sa v záhlaví zobrazí tlačidlo na
.

· Prípadne môžete použiť aj obrazovku Odporúčaní

373

. Získate tak rýchly
prístup k najpredávanejším produktom. Okrem toho sa produkty na
obrazovke odporúčaní skutočne menia podľa predaja v reálnom čase.
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4.9.2.2 Predajná obrazovka
Tu upravujete vlastnosti zobrazenia produktov (boxov) na hlavnej obrazovke a ďalšie nastavenia týkajúce sa
markovania.

Predajná obrazovka
Počet stĺpcov
Ťuknutím vyberte číselnú hodnotu, ktorá určuje, koľko produktov sa zobrazí v jednom riadku. Táto možnosť
sa vzťahuje na zobrazenie produktov na hlavnej obrazovke

145

a v správe položiek

276

. Možnosť Automaticky

potom automaticky upraví počet stĺpcov podľa počtu produktov od 4 do 6 stĺpcov. Po zmene počtu stĺpcov
ukončite a znovu spustite aplikáciu Dotykačka.

Veľkosť písma boxoch
Ťuknutím upravíte veľkosť písma na kartách produktov na hlavnej obrazovke

145

a v správe položiek

276

.

Veľkosť písma sa však vždy automaticky prispôsobí dĺžke názvu produktu, aby sa zobrazil celý názov.

Zobrazovať cenu na dlaždici
Aktiváciou tejto voľby povolíte zobrazovanie cien na kartách produktov na hlavnej obrazovke

145

. Táto

možnosť je štandardne povolená.

Zobrazovať body na dlaždici
Aktiváciou tejto možnosti povolíte zobrazovanie bonusových bodov na kartách produktov na hlavnej
obrazovke

145

. Táto možnosť je štandardne neaktívna. Ďalšie informácie o bonusových bodoch nájdete v

kapitole Bonusové body

329

.

Zahrnúť skryté položky do vyhľadávania
Štandardne nie sú skryté produkty zahrnuté do vyhľadávania. V prípade receptúr (odťažovania)

303

tak

nenájdete skryté suroviny. Ak je táto voľba aktívna, budú do hľadania zahrnuté aj všetky skryté položky

Zobrazovať kombinácie kompaktne
Zmenší veľkosť dlaždíc na obrazovke pre výber kombinácií

Dotykačka - Kompletná príručka
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Sčítať položky na účte
Aktivuje automatické zlúčenie rovnakých produktov v účte, keď je uložený alebo zaparkovaný.

Rozšírené pridanie položky na účet
Mení správanie obrazovky pre rozšírené zadanie vlastností predajnej položky, viac informácií nájdete v
kapitole Účtovanie so zadaním

172

.

· Sprievodca - Zobrazí len aktívne vlastnosti produktu vo forme sprievodcu. Tzn. je nutné prejsť

nastavenie jednotlivých vlastností produktu od začiatku do konca.
· Všetko - Zobrazí všetky vlastnosti produktu bez ohľadu na to, či sú aktívne alebo nie. Jednotlivé

nastavenia (mimo vyžadovaných) je možné preskočiť.

4.9.2.3 Otvorené účty
Nasledujúce nastavenia sa týkajú otvorených

219

(zaparkovaných) účtov a s nimi súvisiacich ovládacích

prvkov.

Akcia otvoreného účtu
Tlačidlo akcie otvoreného účtu
Definuje, akú funkciu má mať primárne tlačidlo v dialógu otvoreného účtu. Štandardne slúži na opakované
zaparkovanie účtu:
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Pre toto tlačidlo sú k dispozícii režimy:
· Zaparkovať - Zaparkovanie (znovuzaparkovanie) aktuálne otvoreného účtu (predvolené nastavenie).
· Stornovať - Zrušenie aktuálne otvoreného zaparkovaného účtu.
· Nezobrazovať - Tlačidlo sa vôbec nezobrazí.

Správanie tlačidla späť na hlavnej obrazovke
Tu môžete nastaviť, čo sa stane, ak v dialógu otvoreného účtu ťuknete na tlačidlo späť v dolnom paneli

27

systému Android.
· Rýchlo zaparkovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky zaparkovaný mimo stôl (predvolené

nastavenie).
· Stornovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky stornovaný.
· Zaparkovať účet - Zobrazí sa dialóg Parkovanie účtu

219

. Po vybraní konkrétneho stola bude účet
zaparkovaný. Môžete ho tiež zaparkovať mimo stôl alebo stornovať:
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· Nepoužívať - Nebude vykonaná žiadna akcia.

Otvorené účty
Spôsob zobrazenia
Prehľad otvorených účtov

216

má tri režimy zobrazenia. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

· Jednoduché - Karty účtov podľa stolov a veku so základnými informáciami.
· Podrobné - Karty účtov so zobrazenými položkami na každom účte.
· Tabuľka - Riadkové zobrazenie s možnosťou triedenia jednotlivých stĺpcov.

Počet stĺpcov
Vyberte si preferovaný počet stĺpcov alebo ponechajte automatické zobrazenie.

Zoskupovať historické účty
Účty staršie ako 24 hodín budú označené ako historické a zobrazia sa na konci prehľadu.

Zobraziť tlačidlo pre vystavenie účtu
Pri každom zaparkovanom účte sa zobrazí tlačidlo na jeho zatvorenie a zaplatenie
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Stav účtu
Zobrazovať stav účtu
Keď pridáte produkt na účet alebo otvoríte zaparkovaný účet, pod naúčtovanými produktmi

149

účet sa

zobrazia informácie o tom, či ide o nový, zaparkovaný alebo uzavretý účet.

4.9.2.4 Platenie

Platenie
Veľkosť platobného dialógu
Zobrazenie platobného dialógu

189

môže rešpektovať veľkosť displeja zariadenia. V prípade zariadení s

menším displejom sa dialóg zobrazí v kompaktnom zobrazení prispôsobenom menšiemu displeju. K dispozícii
sú tieto možnosti:
· Automatická veľkosť - Zobrazenie platobného dialógu sa automaticky prispôsobí zariadeniu.
· Úplný - Platobný dialóg sa zobrazí v štandardnej úplnej podobe.
· Kompaktný - Platobný dialóg sa zobrazí vo forme pre zariadenia s menším displejom. Po stranách

nebudú tlačidlá rýchleho výberu a dialóg sa zmenší na polovicu. Niektoré možnosti platobného dialógu
nemusia byť k dispozícii.

Vyžadovať poznámku pred vystavením účtu
Hneď ako ťuknete na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke

149

, bude pri tejto aktívnej voľbe vždy

zobrazený dialóg na vloženie poznámky. Poznámku teda môžete vložiť pred vlastným zaplatením účtu.
Poznámka sa vytlačí aj na účtenke, ak aktivujete možnosť Poznámka účtu v tlačiteľných údajoch v
nastaveniach úlohy Tlač účteniek

398

.

Oznamovať účty vystavené alebo zaplatené bez obsluhy
Ak je táto voľba aktívna, bude pri operácii s účtami prostredníctvom API Dotykačka

43

zobrazený informačný

dialóg s prehľadom účtov, s ktorými je aktuálne cez API pracované. API rozhrania využívajú aplikácie či
služby tretích stan pre synchronizáciu s pokladňou alebo napríklad na vystavenie účtu na pokladni pri
zakúpení nejakej položky na e-shope a pod. Ak je pokladnica aktívne používaná, napr. je otvorený účet,
dialóg sa zobrazí až po jeho uzavretí a neruší tak obsluhu.
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Ak chcete dialógové okno zatvoriť, ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ alebo postupne ťuknite na zobrazené účty.

4.9.2.5 Obrazovka odporúčaní
Po aktivácii sa na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky nad dlaždicami produktov zobrazí ikona hviezdičky

Ťuknutím na túto ikonu sa zobrazí obrazovka s položkami dennej ponuky / týždennej ponuky

715

.

v hornej časti

(ak je aktívna) a najpredávanejšími produktmi v dolnej časti. Na tejto obrazovke môžete veľmi rýchlo a
jednoducho pridávať položky na účet. Podržaním prsta na dlaždici produktu môžete zobraziť aktuálne
množstvo na sklade a tiež aktuálne množstvo na otvorených účtoch

Dotykačka - Kompletná príručka
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Najprv funkciu povoľte a potom vyberte jej správanie:

Zobraziť ako východiskovú obrazovku
Toto nastavenie určuje, či sa obrazovka odporúčaní zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky
zaparkujete

219

alebo zatvoríte účet

týmto nastavením

360

189

145

vždy, keď

, tj. zaplatíte. Ak je táto možnosť povolená, bude mať prednosť pred

zobrazenia, ak je vybratá možnosť KATALÓG.

Zobrazovať denné menu
Po aktivácii sa na obrazovke odporúčaní okrem najpredávanejších produktov zobrazia aj položky denného
alebo týždenného menu

715

.

4.9.2.6 PLU klávesnica
Používať PLU klávesnicu
Keď je táto možnosť aktívna, na hlavnej obrazovke
pre Okamžitý predaj

165

145

je k dispozícii ikona na zobrazenie číselnej klávesnice

a vyhľadávanie produktov podľa PLU / EAN kódov
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Umožniť predaj pomocou ručného zadania ceny
Ak túto možnosť zakážete, tlačidlo CENA bude na PLU klávesnici a klávesnici pre Okamžitý predaj

165

neaktívne a nebudete môcť priamo zadávať cenu predávaných položiek. To je dobré v prípade, že zadávate
výrobky len pomocou EAN alebo PLU kódov, a teda nepoužívate priame zadávanie cien.
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Ak k vybraným pokladniam

376

18

pripojíte externú HW klávesnicu, budete môcť

zadávať PLU a EAN kódy na tejto klávesnici.

4.9.3 Nastavenie platieb
Táto záložka obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú správanie platobného dialógu
vystavení účtu.

Všeobecné

a pokladnice pri

376

Platobné metódy
Meny a bankovky
Prepitné

189

379

384

384

Platobný terminál

386

Pokladničná zásuvka
Otvorenie / zatvorenie

387

388

4.9.3.1 Všeobecné
Tu nastavíte všeobecné možnosti pre platobný dialóg. Niektoré možnosti sa nenachádzajú v nastaveniach
jednotlivých platobných metód

Zobrazenie

.

376

Zaplatené, vrátiť
Správanie

379

377

378

Zobrazenie
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Tu sa nastavuje režim platobného dialógu

189

, ktorý určuje, aké ovládacie prvky sa zobrazia.

· Automatická veľkosť - V závislosti od rozlíšenia zariadenia sa automaticky vyberie režim plného alebo

kompaktného zobrazenia.
· Úplné - Zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
· Kompaktný - platobný dialóg sa zobrazí bez bočných ovládacích prvkov, tj. tlačidiel pre rozšírené

možnosti účtu

200

.

Ak zariadenie nemá dostatočné rozlíšenie pre úplný platobný dialóg, bude vždy, bez ohľadu na vybranú voľbu
vyššie, použitý kompaktný režim zobrazenia.

Zaplatené, vrátiť
Používať Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby
Pokiaľ je táto voľba aktívna, bude v platobnom dialógu všeobecne vyžadované zadanie prijatej čiastky od
zákazníka. Na základe tejto hodnoty potom pokladnica ponúkne zodpovedajúcu čiastku na vrátenie.
Vyžadovanie čiastky na vrátenie môžete aktivovať a nastaviť

379

aj priamo pri platobnej metóde Hotovosť a

prepísať toto nastavenie. Nasledujúce voľby sa zobrazia len, ak je toto nastavenie zapnuté.

Používať na pokladnici / v mobilnom čašníkovi
Týmto nastavením je možné zvlášť vyžadovať zadanie prijatej čiastky na pokladni alebo mobilnom čašníkovi.

Používať bankovky na zadanie zaplatenej sumy
Ak aktivujete túto voľbu, budú pre zadanie prijatej čiastky zobrazené hodnoty jednotlivých bankoviek a mincí.
Prijatú čiastku zadáte ich výberom. Udržíte tak prehľad o počte bankoviek a mincí v pokladni/pokladničnej
zásuvke. Vhodné ak používate súpisku

253

. Ak táto voľba nie je zapnutá, zadanie prijatej čiastky vykonáte

štandardne na číselnej klávesnici.
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Správanie
Vyžadovať poznámku pred vystavením účtu
Hneď ako ťuknete na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke

149

, bude pri tejto aktívnej voľbe vždy

zobrazený dialóg na vloženie poznámky. Poznámku teda môžete vložiť pred vlastným zaplatením účtu.
Poznámka sa vytlačí aj na účtenke, ak aktivujete možnosť Poznámka účtu v tlačiteľných údajoch v
nastaveniach úlohy Tlač účteniek

398

.

Vyžadovať voľbu tu/so sebou pred platením
Zobrazí dialógové okno

172

na výber predaja Tu / So sebou pri platení účtu. Ak chcete povoliť túto možnosť,

musí byť povolený predaj so sebou

448

.

Oznamovať účty vystavené alebo zaplatené bez obsluhy
Ak je táto voľba aktívna, bude pri operácii s účtami prostredníctvom API Dotykačka

43

zobrazený informačný

dialóg s prehľadom účtov, s ktorými je aktuálne cez API pracované. API rozhrania využívajú aplikácie či
služby tretích stan pre synchronizáciu s pokladňou alebo napríklad na vystavenie účtu na pokladni pri
zakúpení nejakej položky na e-shope a pod. Ak je pokladnica aktívne používaná, napr. je otvorený účet,
dialóg sa zobrazí až po jeho uzavretí a neruší tak obsluhu.

Ak chcete dialógové okno zatvoriť, ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ alebo postupne ťuknite na zobrazené účty.
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Alternatívne názvy položiek na dokladoch
Aktiváciou povolíte alternatívne názvy produktov v generovaných dokumentoch, napríklad vo faktúrach. V
predvolenom nastavení sa alternatívny názov tlačí len na účtenkách, cenovkách alebo objednávkach.
Zobrazuje sa aj na zákazníckom displeji

453

. Alternatívny názov môžete zadať vo vlastnostiach produktu

292

.

4.9.3.2 Platobné metódy
V tomto nastavení určíte, aké platobné metódy bude Dotykačka ponúkať. Predvolenou platobnou metódou je
Hotovosť a Platobná karta. Tieto platobné metódy sú už pridané a môžete tak rovno upraviť ich nastavenia.
Tu pridané platobné metódy budú zobrazené v platobnom dialógu

Nastavenie platobných metód

189

.

379

Zmena poradia platobných metód

381

Tlačidlá rýchleho platenia a rýchlych akcií

382

Vytvorenie rovnakej platobnej metódy s odlišným nastavením

383

Platobné metódy
Platobné metódy
Zoznam aktívnych platobných metód. Kliknutím na ikonu kľúča
metódy. Kliknutím na ikonu koša

otvorte nastavenia vybranej platobnej

ju odstránite zo zoznamu. Kliknutím na tlačidlo + PRIDAŤ PLATOBNÚ

METÓDU pridáte do zoznamu ďalšiu platobnú metódu a nastavíte jej správanie, pozri tabuľku

381

pod

obrázkami.
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380

Platobné metódy, ktoré je možné pridať, sú rozdelené podľa typu. Prechádzate nimi jednoduchým posúvaním
obrazovky nadol a nahor, tj. pomocou gesta posúvania. Okrem štandardných platobných metód môžete
pridať aj takzvané skryté platobné metódy či Odpis. Skryté spôsoby platby sa používajú pri automatickom
zatváraní účtu z podporovaných služieb tretích strán, ako sú napríklad objednávkové systémy
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381

Nastavenie platobných metód
Zobraziť pri platbe
na pokladnici / v
mobilnom čašníkovi

Platobnú metódu je možné na pokladni či v mobilnom čašníkovi týmto nastavením skryť.
Obsluha ju potom nebude môcť použiť.

Zaplatené, vrátiť

Ak máte v časti Všeobecné
aktívnu voľbu Používať Zaplatené, vrátiť pre hotovostné
platby, môžete tu nastaviť správanie pre konkrétnu platobnú metódu a prepísať tak
všeobecné nastavenie. Vyžadovať zadanie obdržanej čiastky od zákazníka je možné voliteľne
vynútiť na pokladni alebo mobilnom čašníkovi.

Bankovky

Ponuka bankoviek a mincí na zadanie obdržanej čiastky od zákazníka. Tlačidlom UPRAVIŤ
otvoríte ponuku pre úpravy. Do ponuky je možné pridať vlastné hodnoty bankoviek a mincí,
prípadne dlhým podržaním na už zadanej bankovke alebo mincu ju z ponuky odstránite.
Tlačidlom RESET obnovíte pôvodnú východiskovú ponuku. Vhodné, ak máte aktívnu voľbu
Používať bankovky na zadanie zaplatenej čiastky.

Používať prepojený
platobný terminál

Len pre platobnú metódu Platobná karta. Aktivuje komunikáciu s podporovaným platobným
terminálom pripojeným prostredníctvom ovládača platobného terminálu. V prípade problémov
s pripojením túto možnosť dočasne deaktivujte. Pokladňa zaeviduje platbu kartou bez
terminálu. Následne zadajte čiastku k platbe na termináli ručne.

Pokladničná
zásuvka

Určite, či sa má pokladničná zásuvka otvoriť pri platbe danou platobnou metódou.

376

Zmeniť poradie platobných metód
Ťuknutím na túto voľbu budú zobrazené tlačidlá jednotlivých platobných metód, tak ako sú zobrazené v
platobnom dialógu. Ich poradie tu môžete upraviť pretiahnutím.
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382

V nastavení platobnej metódy Stravenky si je možné definovať vlastné
bankovky, podľa hodnôt stravných lístkov, ktoré prijímate. Tie potom môžu byť
zobrazené pri zadávaní čiastky na vrátenie
súpiske

253

193

v platobnom dialógu alebo v

.

Nastaviť tlačidlá rýchleho platenia
145

Vybrané akcie a platobné metódy môžete pridať na spodný panel hlavnej obrazovky

. Tieto možnosti

potom urýchlia niektoré operácie pri pokladni. Ak napríklad pridáte platobnú metódu Hotovosť a Platobná
karta, môžete preskočiť platobný dialóg

189

a klepnutím na tlačidlo s vybraným spôsobom platby priamo

zaplatiť a uzavrieť účet. To platí za predpokladu, že nepoužívate sprepitné ani evidenciu prijatej hotovosti
Do ľavej časti panelu pridáte tlačidlami

akcie do pravej potom platobnej metódy. Tlačidlami

metódy z panela odoberiete. Tlačidlami

prepínate medzi ikonou a ikonou s textom.
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Vytvorenie rovnakej platobnej metódy s odlišným
nastavením
Môžete vytvoriť viacero zhodných platobných metód, avšak s rozdielnou konfiguráciou. Napr. platobnú
metódu Hotovosť inak nastavíte pre pokladne a inak pre mobilných čašníkov

763

. Alebo pri platbe kartou

jednou metódou zavoláte platobný terminál, druhú nie. V pokladni tak budú 2 platobné metódy Hotovosť,
jedna zobrazená len na pokladniach a druhá na mobilných čašníkoch s odlišným nastavením.
Aby bolo možné použiť alternatívnu konfiguráciu platobných metód, je nutné najprv v Nastavenie aplikácie
v časti Laboratórium Dotykačka

477

povoliť voľbu Používať rozšírenú konfiguráciu platobných metód.

Potom kliknutím na ikonku troch bodiek v nastavení vybranej platobnej metódy vytvoríte alternatívnu
konfiguráciu.
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384

4.9.3.3 Meny a bankovky
Táto časť nastavenia nie je aktívna pre Slovenskú republiku. Nájdete tu teda len zobrazenú primárnu menu.
Jednotlivé bankovky a mince pre primárnu menu nastavíte v časti Platobné metódy
Hotovosť. Stačí pri platobnej metóde ťuknúť na ikonku kľúča

379

pri platobnej metóde

a nastaviť či skontrolovať definované

platidlá.

4.9.3.4 Prepitné
V tomto nastavení definujete, ako bude Dotykačka pracovať s prepitným. Prepitné môžete zadať vždy, len pre
vybrané platobné metódy alebo ho môžete úplne vypnúť. Na základe zaplatenej sumy Dotykačka voliteľne
zobrazí odpovedajúce návrhy prepitného, z ktorých si môžete vybrať. Môžete samozrejme zadať aj vlastnú
výšku prepitného. V prípade podporovaných platobných terminálov je potom k dispozícii možnosť nechať
zákazníka prepitné zadať priamo na platobnom termináli.
Aby bolo možné správanie prepitného nastaviť, je nutné ho najskôr zapnúť. Potom sa zobrazia nižšie
uvedené voľby:
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V časti

385

volíte, či chcete podporu prepitného aktivovať bez obmedzenia alebo len pre vybrané platobné

metódy. V prípade obmedzenia na platobné metódy zvoľte zaškrtnutím v časti

pri akej platobnej metóde

budete dýška zadávať a či bude prepitné evidované na pokladniach i mobilných čašníkoch.
V časti

potom prípadne zapnite návrhy prepitného, kedy pokladnica zobrazí návrhy dýšok na základe

platenej čiastky. Možnosť zadať vlastnú výšku dýška zostane zachovaná.
Voľba Preferovať prepitné zadané zákazníkom preferuje zadávanie dýška zákazníkom priamo na
podporovanom platobnom termináli. Ak je teda táto voľba aktívne zadávanie prepitného v pokladni vrátane
návrhov bude potlačené. Pri platbe kartou sa na termináli sa najskôr objaví dialóg pre zadanie prepitného a
tlačidlom ĎALEJ sa potom zákazník presunie na druhý krok, kedy realizuje vlastnú platbu, vrátane
započítaného prepitného.

Zadanie prepitného po zaplatení a uzavretí účtu
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386

Prepitné zvyčajne zadáte pred zaplatením a zatvorením účtu. Výšku prepitného však môžete zadať aj po
zaplatení a uzavretí účtu. Stačí otvoriť účet v Histórii

235

a pomocou tlačidla

zadať sumu prepitného.

Tá bude na účet pridaná dodatočne.

4.9.3.5 Platobný terminál
Ak používate podporovaný platobný terminál, tu je odkaz na otvorenie ovládača platobného terminálu.
Ovládač platobného terminálu je potrebný na to, aby Dotykačka mohla komunikovať s platobným terminálom.
Ak je Ovládač platobného terminálu správne nastavený, Dotykačky jeho prostredníctvom automaticky
odošle sumu platby platobnému terminálu a čaká na jeho odpoveď.
Podporované platobné terminály v spolupráci s Dotykačkou ponúkajú aj registráciu prepitného

384

, pri ktorej

sa prepitné posiela na terminál samostatne a nie ako súčasť celkovej platby. To umožňuje správne daňové
zaúčtovanie prepitného.

Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice
Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

Vyžadovať zadanie variabilného symbolu pred zaplatením účtenky
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Pred platbou účtu kartou sa zobrazí dialóg na zadanie variabilného symbolu pre danú platbu.

Pokiaľ nie je ovládač platobného terminálu v dotykovej pokladni
nainštalovaný, dôjde pri platbe kartou k zaevidovaniu platby na strane
pokladnice a uzavretiu účtu. Následne je nutné na termináli naťukať čiastku k
platbe ručne a platbu kartou tak realizovať samostatne.

4.9.3.6 Pokladničná zásuvka
V tejto časti nastavujete správanie pokladničnej zásuvky. Pokladničná zásuvka sa štandardne zapája

94

do

tlačiarne účteniek. Prostredníctvom tlačiarne posiela dotyková pokladňa impulz na otvorenie pokladničnej
zásuvky. Preto nájdete v tomto nastavení aj odkaz do nastavenia tlače

390

. Bez správne nakonfigurovanej a

pripojenej tlačiarne nebude otváranie pokladničnej zásuvky fungovať.
Aby sa v dotykovej pokladni zobrazili nižšie uvedené voľby, zapojte pokladničnú zásuvku do tlačiarne
pripojenej k pokladni a ťuknite na tlačidlo POVOLIŤ.

Platobné metódy
Otvorenie pokladničnej zásuvky môže byť závislé od použitej platobnej metódy. Pri zaškrtnutých platobných
metód dôjde k otvoreniu zásuvky.

Správanie
Zobraziť tlačidlo na otvorenie pokladničnej zásuvky
Skryje či zobrazí tlačidlo pre otvorenie pokladničnej zásuvky v dlaždicovom menu

214

na hlavnej obrazovke

Dotykačky. Pomocou tohto tlačidla môžete pokladničnú zásuvku kedykoľvek otvoriť bez ohľadu na
pokladničné činnosti.

Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z mobilného čašníka
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Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku pri platbe realizovanej prostredníctvom mobilného čašníka

763

.

Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z objednávkových systémov a cez API
Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku, ak došlo k uhradeniu externej objednávky v prepojených
objednávkových službách

738

43

alebo pri platbe prostredníctvom rozhrania API

.

· Pokladničnú zásuvku môžete otvoriť nielen pri platbe v hotovosti, ale aj

pri platbe kartou. Stačí aktivovať príslušnú možnosť v Nastavenie
aplikácie » Nastavenie platieb » Nastavenie platby kartou

379

.

· Pokladničná zásuvka sa otvára aj pri zápise príjmov alebo výdavkov

244

do pokladnice. Napríklad pri výbere hotovosti na nákup surovín.

Aby pokladničná zásuvka fungovala správne, musíte najprv k pokladni pripojiť
tlačiareň a nastaviť tlač

390

. Zásuvka je pripojená priamo k tlačiarni pomocou

kábla RJ45, pozri kapitolu Nastavenie pokladnice

51

.

4.9.3.7 Otvorenie / zatvorenie
Nastavenia súvisiace so zmenami, tj. otvorenie a zatvorenie

249

pokladnice po každej zmene.

Aj keď nepotrebujete uzatvárať pokladňu počas prevádzky, vždy odporúčame
ju uzavrieť aspoň 1x za mesiac. Pri dlhodobom otvorení pokladnice narastá
databáza, s ktorou Dotykačka pracuje, čo môže mať za následok spomalenie
odozvy pokladnice. Akonáhle pokladnicu uzavriete, dáta sa po synchronizácii
so Vzdialenou správou z databázy automaticky odstránia.

Otvorenie pokladnice
Vyplňovať počiatočný stav v hotovosti
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Automatické predvyplnenie počiatočného stavu hotovosti pri otvorení pokladnice

249

podľa posledného

zostatku.

Pri otvorení pokladnice požadovať súpisku
Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri otvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V
tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR
napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR,
2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a
bankovky

384

.

Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je
možné pridať v tomto nastavení

379

.

Zatvorenie pokladnice
Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice
Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice

249

, ak sú otvorené - zaparkované účty

216

:

· Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa

štandardne zatvorí.
· Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov,

pokladňa sa však štandardne zatvorí.
· Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude

možné uzavrieť.

Upozorňovať na nezaplatené doklady
Pred zatvorením pokladnice (koniec zmeny) sa zobrazí oznámenie s počtom nezaplatených dokladov.

Pri uzavretí pokladnice požadovať súpisku
Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri uzatvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V
tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR
napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR,
2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a
bankovky

384

.
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Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je
379

možné pridať v tomto nastavení

.

Platobný terminál
Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice
Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

4.9.4 Tlač
V tejto časti nakonfigurujete nastavenia tlačiarne. Pred prvým použitím dotykovej pokladnice nastavte
tlačiareň (tlačiarne) a vyskúšajte skúšobnú tlač.
Nastavenie tlačiarní v Dotykačke pozostáva z dvoch krokov a vykonáva sa pomocou jednoduchého
sprievodcu. Po pridaní tlačiarne sa Dotykačka automaticky pokúsi vybrať najvhodnejšie nastavenia pre danú
tlačiareň. Potom pridáte tlačové úlohy do nastavenej tlačiarne a vyberiete tým, čo sa má na tlačiarni vytlačiť.
1. Pridajte tlačiareň

390

podľa toho, ako je pripojená, a v prípade potreby zmeňte jej nastavenia

2. Pridajte k tlačiarni tlačové úlohy

392

a prípadne upravte ich nastavení

397

395

.

.

3. Hotovo, tlačiareň je nastavená!

Tlačových úloh je možné pridať k jednej tlačiarni niekoľko. Tlačiareň tak bude
mať nadefinovaných viacero úloh napr. pre tlač účteniek a objednávok.

Ako pridať novú tlačiareň?
V postrannej ponuke

154

Dotykačky vyberte Nastavenie aplikácie

344

a potom položku Tlač. Otvorí sa

sprievodca nastavením tlače. Ťuknite na položku + Pridať tlačiareň vľavo.
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Vyberte typ pripojenia tlačiarne:
· V prípade tlačiarne pripojenej sieťovým káblom alebo bezdrôtovo cez Wifi ťuknite na položku

Sieť. Pokladňa vyhľadá sieťové tlačiarne vo vašej sieti. Ťuknutím na nájdenú tlačiareň upravte
jej nastavenia
IP adresy.

395

a vytlačte skúšobnú stránku. Sieťovú tlačiareň môžete vyhľadať aj zadaním jej

· Ak máte tlačiareň pripojenú káblom USB priamo k pokladnici, vyberte položku USB. Pokladňa

zobrazí zariadenia pripojené k USB portom. Ťuknutím na vybranú tlačiareň upravte jej
nastavenia

395

a vykonajte skúšobnú tlač.

· Ak už máte s pokladnicou spárovanú tlačiareň Bluetooth a chcete ju nastaviť na Dotykačku,

vyberte položku Bluetooth. Na pokladni sa zobrazia spárované zariadenia. Ťuknutím na
vybranú tlačiareň upravte jej nastavenia

395

a vykonajte skúšobnú tlač.

· Ak chcete nastaviť pripojenú tlačiareň eKasa, vyberte položku eKasa. Možnosti tlačových

úloh

392

sú v tomto prípade obmedzené.

Ak tlačiareň vytlačí skúšobnú tlač správne, ťuknite na položku DOKONČIŤ. Tlačiareň sa pridá do
Dotykačky.
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Tlačiareň ste teda pridali a skúšobnou tlačou ste tiež overili, že pokladňa s tlačiarňou komunikuje.
Teraz vyberte úlohy, ktoré má tlačiareň vykonávať. Ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ TLAČOVÚ ÚLOHU
a vyberte jednu z tlačových úloh, ktoré Dotykačka a pridaná tlačiareň podporuje:
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· Tlač účteniek

393

398

· Tlač objednávok

400

· Tlač pokladničného príjmu / výdavku
· Tlač reportov a uzávierok
· Tlač faktúr

403

403

404

· Tlač cenoviek

404

Ťuknutím na POKRAČOVAŤ bude vybraná úloha k tlačiarni pridaná. Ak chcete aby tlačiareň tlačila
zároveň napr. účtenky aj objednávky, pridajte rovnakým spôsobom ďalšiu tlačovú úlohu.
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Každá tlačová úloha má iné nastavenia. Po pridaní úlohy do tlačiarne a následnom ťuknutí na ňu
môžete tieto nastavenia upraviť. Nastavenia tlačových úloh nájdete v tejto kapitole

397

.

Ako zmazať tlačiareň alebo tlačovú úlohu?
Pre zmazanie tlačiarne na ňu v ľavom paneli ťuknite a potom ťuknite na ikonku koša v záhlaví. Rovnako tak
postupujte aj pri tlačovej úlohe. Pod tlačiarňou ťuknite na úlohu, ktorú chcete vymazať a odstráňte ju
ťuknutím na ikonku koša v jej záhlaví.
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4.9.4.1 Nastavenie tlačiarní
Po pridaní tlačiarne môžete ovplyvniť jej nastavenia. Nastavenia sa zobrazia ihneď po pridaní tlačiarne
alebo ich môžete kedykoľvek otvoriť výberom tlačiarne na ľavej strane stránky
NASTAVENIE

390

a ťuknutím na tlačidlo

.
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Nastavenia tlačiarne
Ak stránka Dotykačka pozná pripojenú tlačiareň, nastaví správne nastavenia automaticky. Neskôr ich však
môžete kedykoľvek zmeniť.
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Možné nastavenia tlačiarne
Kódovanie /
Kódová
stránka

Znaková sada, ktorú použije tlačiareň pre tlač. Pre tlačiarne Dotykačka
ponechajte východiskový typ znakovej sady tj cp852 a kódovú stránku 18.

Znakov na
riadok

Zadajte počet tlačených znakov na jeden riadok. Pre 80 mm papier
ponechajte hodnotu 48. Pre 58 mm papier zadajte hodnotu 32. Tieto hodnoty
platia pre tlačiarne Dotykačka. Iné typy tlačiarní môžu mať počet znakov
odlišný.

Znakov na
riadok (font
B)

Pre tlač menším písmom (font B) môžete nastaviť odlišný počet znakov na
riadok. Štandardne je tu nastavená rovnaká hodnota ako vyššie. Menšie
písmo pre tlač nastavíte v tlačových úlohách .

Odsadenie
po tlači

Zadajte počet riadkov, o ktoré tlačiareň posunie papier po každej tlači. To je
vhodné na bezproblémové odrezanie či odtrhnutie účtenky.

Rez papiera

Zaškrtnutím povolíte rez papiera po každej tlači. Ak má tlačiareň rezačku
papiera, táto voľba by mala byť zaškrtnutá.

Pípanie

Začiarknutím tejto voľby bude tlačiareň vydávať zvukové upozornenia po
dokončenej tlači.

Pokladničná
zásuvka

Zaškrtnutím povolíte otváranie pokladničnej zásuvky. Ak má tlačiareň
zástrčku na pripojenie pokladničnej zásuvky, táto voľba by mala byť aktívna.

Grafická tlač

Text bude vytlačený ako obrázok. Znižovaním / zvyšovaním hodnoty znakov
na riadok (platí aj pre font B) zväčšíte či zmenšíte veľkosť znakov. Môžete
teda vyskúšať rôzne hodnoty. Maximálna odporúčaná hodnota pre grafickú
tlač je 38.

397

Ďalšie možnosti tlače môžete nastaviť v jednotlivých tlačových úlohách, ktoré
392

ste pridali k tlačiarni
nasledujúcej kapitole

. Informácie o nastavení tlačových úloh nájdete v

397

.

4.9.4.2 Nastavenie tlačových úloh
Ku každej pridanej tlačiarni

390

môžete pridať tlačovú úlohu. Po pridaní môžete upraviť jej nastavenia

jednoduchým ťuknutím na tlačovú úlohu:
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Tlačová úloha určuje tlačiarni, čo má vytlačiť. Dotykačka podporuje nasledujúce tlačové úlohy (kliknutím na
úlohu získate informácie o jej nastaveniach):
· Tlač účteniek

398

· Tlač objednávok

400

· Tlač pokladničného príjmu / výdavku
· Tlač reportov a uzávierok
· Tlač faktúr

403

403

404

· Tlač cenoviek

404

· Tlač nefiškálnych dokladov - Špeciálna tlačová úloha, ktorá sa automaticky vytvorí, ak v nastaveniach

fiškalizácie

47

povolíte vystavovanie nefiškálnych dokladov.

4.9.4.2.1 Tlač účteniek

Možnosti tlače účteniek
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Tlačová úloha Tlač účteniek nie je k dispozícii, ak je v pokladnici aktívne nastavenie EET

47

a je pripojený

modul BOWA alebo CHDU. V takom prípade sa tlač účteniek nastaví automaticky a táto úloha nie je
dostupná.

Nastavenie tlače
Nastavenie tlače účteniek
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť účtenky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte
na to, že produkty budú na účtenke uvedené v pôvodnom jazyku (s
pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na účtenke mimo
názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú účtenku. Predvolená hodnota je 1.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

Preferovať
alternatívny
názov
položky

Namiesto štandardného názvu produktu sa na účtenkách vytlačí alternatívny
názov, ak je uvedený vo vlastnostiach produktu .
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Ak používate platobný terminál Dotypay,

59

môžeme na tomto platobnom

termináli nastaviť aj tlač loga. Ak chcete túto možnosť využiť, kontaktujte nás.

4.9.4.2.2 Tlač objednávok

Možnosti tlače objednávok
Filtre
Obmedzenia tlače objednávok na základe pridaných filtrov. Ťuknite na položku + PRIDAŤ FILTER a vyberte
filter, ktorý chcete pridať do úlohy. Po pridaní filtra ho opätovným ťuknutím rozbaľte a upravte.

Filtre objednávok
Filter podľa štítku

Pomocou týchto nastavení určíte, či chcete vytlačiť
objednávku len pre produkty
s definovanými štítkami
alebo pre všetky produkty, ktoré nemajú definované štítky.
Po zadaní štítku vám Dotykačka pošepká už vytvorené
štítky.
283

Filter podľa stola

246

Tento filter je užitočný, ak používate Mapu stolov .
Môžete napríklad určiť, že tlačiareň bude tlačiť iba
objednávky z určitých stolov na základe ich štítkov. Najprv
je teda potrebné priradiť štítky ku každému stolu .
441

Filter podľa zariadenia

Filter je vhodný napríklad vtedy, ak používate Mobilného
čašníka
alebo viacero pokladníc. Môžete určiť, že
tlačiareň bude tlačiť objednávky len z definovaných
zariadení (pokladníc) alebo rozhraní (API).
452

Filter podľa chodu

461

Tento filter je vhodný, ak používate Chody jedál .
Môžete napríklad určiť, že tlačiareň bude tlačiť objednávky
len pre určité chody na základe ich štítkov . Najprv je
teda potrebné priradiť jednotlivým chodom
štítky.
322
441
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Filtrovanie podľa zariadenia je k dispozícii len vtedy, ak máte licenciu

24

Dotykačka NEOBMEDZENE.

Nastavenie tlače
Nastavenie tlače objednávok
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť objednávky. Ak jazyk zmeníte,
pamätajte na to, že produkty budú na objednávke uvedené v pôvodnom
jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na
objednávke mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú objednávku. Predvolená hodnota je
1.

Používajte
menšie
písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa objednávky vytlačia menším písmom. V
nastaveniach tlačiarne
môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov
na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

395
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Preferovať
alternatívny
názov
položky

Vytlačí alternatívny názov na objednávke namiesto štandardného názvu, ak
je uvedený vo vlastnostiach produktu .

Tlačiť číslo
inverzne

Pre lepšiu čitateľnosť bude číslo objednávky biele na čiernom pozadí.

Veľké názvy
položiek

Ak je táto možnosť aktivovaná, názvy predaných položiek v objednávke sa
vytlačia veľkým písmom.

Veľké názvy
položiek
kombinácií

Ak je táto možnosť aktivovaná, názvy položiek kombinácií
prílohy) sa na objednávke vytlačia veľkým písmom.

Veľké
poznámky
položiek

Ak je táto možnosť zapnutá, poznámky k predaným položkám na objednávke
sa vytlačia veľkým písmom.

Tlač cien na
objednávkac
h

Ak je táto možnosť aktivovaná, vytlačia sa aj ceny jednotlivých produktov v
objednávke.

Tlač "So
sebou"

Vytlačí na objednávku informácie o predaji so sebou

Tlačiť
položky
zvlášť

Pre každú položku na účte sa vytlačí samostatná objednávka (bon). To je
užitočné, ak treba odovzdávate poukaz zákazníkovi na neskoršie
vyzdvihnutie objednávky.

Tlačiť chody

Pokiaľ k produktom priradíte chody
tejto voľby na objednávkach.

Tlačiť každý
chod zvlášť

Pre každý chod vytlačí samostatnú objednávku.

292

461

448

300

(napr. extra

.

, bude sa daný chod tlačiť po aktivácii

Tlač zákazníka
Tlačiteľné
údaje
zákazníka

Pokiaľ je zákazník
na objednávke.

229

priradený k objednávke, budú zapnuté voľby vytlačené

Storno objednávky
Tlačiť storno
objednávky

Zapnutím tejto voľby aktivujete tlač storno objednávok. Ak potom stornujete
účet, na tlačiarni vyjde tlač potvrdzujúca storno.

Tlačiť storno
objednávky
pri storne
dokladu

Pokiaľ je táto voľba aktívna, bude pri storne dokladu v Histórii
vytlačený,
okrem storno účtenky, aj storno bon do kuchyne. To je vhodné pri tlači bonu
pre zákazníka, na základe ktorého si jedlo vyzdvihuje. Ak si zákazník
objednávku rozmyslí, budú v kuchyni vedieť, že nemajú jedlo pripravovať.
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4.9.4.2.3 Tlač pokladničného príjmu / výdavku

Možnosti tlače pokladničného príjmu a výdavku
Dotykačka umožňuje tlač pokladničného príjmu alebo výdavky

244

na štandardnej termotlačiarni. Toto

nastavenie teda platí pre termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače
Nastavenie tlače pokladničného príjmu / výdavku
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť príjmy a výdavky.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každý doklad. Predvolená hodnota je 1.

Používajte
menšie
písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa doklady vytlačia menším písmom. V
nastaveniach tlačiarne
môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov
na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

395

4.9.4.2.4 Tlač reportov a uzávierok

Možnosti tlače reportov a uzávierok
Nastavenie tlače
Nastavenie tlače reportov a uzávierok
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť reporty a uzávierky.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každý doklad. Predvolená hodnota je 1.

Používajte
menšie
písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa doklady vytlačia menším písmom. V
nastaveniach tlačiarne
môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov
na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

Automatická
tlač
uzávierok

Po aktivácii tejto možnosti sa automaticky vytlačí prehľad tržieb
(Uzávierka ) za aktuálnu zmenu. Tlač sa vykonáva vždy po zatvorení
pokladnice .

395

254

249
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Tlačiteľné údaje
Tlačiteľné
údaje

Ťuknutím začiarknite, aké údaje a informácie chcete na uzávierke tlačiť.
Všetky aktivované položky v tomto zozname budú na uzávierke vytlačené.

Tlač
predajov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady predajov chcete spoločne s uzávierkou
vytlačiť.

Tlač ziskov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady ziskov (tržieb) chcete spoločne s
uzávierkou vytlačiť.

4.9.4.2.5 Tlač faktúr

Možnosti tlače faktúr
Dotykačka umožňuje tlač faktúr na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie sa preto vzťahuje na
termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače
Nastavenie tlače faktúr
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť faktúry. Ak jazyk zmeníte, pamätajte
na to, že produkty budú na faktúre uvedené v pôvodnom jazyku (s
pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na faktúre mimo
názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú faktúru. Predvolená hodnota je 1.

Používajte
menšie
písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa faktúry vytlačia menším písmom. V
nastaveniach tlačiarne
môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov
na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

395

4.9.4.2.6 Tlač cenoviek

Možnosti tlače cenoviek
Dotykačka umožňuje tlač cenoviek

330

na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie sa preto vzťahuje na

termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.
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Nastavenie tlače
Nastavenie tlače cenoviek
Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť cenovky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte
na to, že produkty budú na cenovkách uvedené v pôvodnom jazyku (s
pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na cenovkách mimo
názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú účtenku. Predvolená hodnota je 1.

Používajte
menšie
písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa cenovky vytlačia menším písmom. V
nastaveniach tlačiarne
môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov
na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri
tlači vydá zvukové upozornenie.

395

4.9.4.3 Konfigurácia LAN tlačiarne
Dotyková pokladňa podporuje pripojenie až 3 tlačiarní, z toho vždy 1 tlačiareň môže byť do pokladne
pripojená priamo prostredníctvom akéhokoľvek USB portu. V gastro prevádzkach sa spravidla používa 1
tlačiareň na tlač účteniek a jedna tlačiareň na tlač objednávok (bonov).
Tlačiareň objednávok sa k dotykovej pokladni vo väčšine prípadov pripája prostredníctvom vlastnej siete
zákazníka. Tj. tlačiareň je pripojená sieťovým káblom do aktívneho prvku (routera), ktorý taktiež zaisťuje napr.
pokrytie bezdrôtovou sieťou Wifi. Do tejto Wifi siete musí byť pripojená aj dotyková pokladňa. Wifi tlačiarne
neodporúčame pre nespoľahlivú prevádzku danú časťou nestability a zlou kvalitou bezdrôtového pripojenia.
LAN tlačiareň pre tlač objednávok pripojte sieťovým káblom vždy priamo do routeru, ku ktorému je pripojená
(káblom či bezdrôtovo) aj dotyková pokladňa. Obe zariadenia musia byť v rovnakej sieti. V prípade pripojenia
tlačiarne do iného aktívneho prvku nemusí tlač správne fungovať.
Aby bolo možné s Dotykačkou používať tlačiareň pripojenú sieťovým káblom, je nutné ju najskôr pripojiť k
počítaču s ľubovoľným operačným systémom a potom vykonať jej konfiguráciu vo webovom rozhraní, teda
prostredníctvom internetového prehliadača.

Pripojenie tlačiarne k počítaču
Konfigurácia tlačiarne

406

409
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Nasledujúci postup je určený pokročilým užívateľom, ktorí poznajú základy
protokolu IP. Ak si na konfiguráciu tlačiarne netrúfate, obráťte sa prosím na
technickú podporu.

Ako pripojiť LAN tlačiareň
Stlačte a podržte tlačidlo FEED na tlačiarni a zapnite tlačiareň. Vytlačia sa parametre a nastavenia
tlačiarne. Vo vytlačených informáciách nájdete parameter Ip address: a vedľa neho IP adresu, na
ktorú je tlačiareň nastavená z výroby. Zapamätajte si túto IP adresu.

Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou štandardného sieťového kábla (Ethernet). V počítači otvorte
prehľad sieťových pripojení (stlačte tlačidlo START a zadajte ncpa.cpl). Vyberte káblové sieťové
pripojenie (zvyčajne označené ako Pripojenie k miestnej sieti nebo Sieť Ethernet či len Ethernet)
a kliknite naň pravým tlačidlom myši. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte položku Vlastnosti.
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Vo vlastnostiach sieťového pripojenia deaktivujte Protokol IP verzie 6. Potom kliknite na Protokol IP
verzie 4 a vyberte položku Vlastnosti.
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Ak vo vlastnostiach protokolu IP verzie 4 nie je nastavená pevná IP adresa, zaškrtnite voľbu Použiť
túto adresu IP a do poľa Adresa IP zadajte IP adresu v rovnakom rozsahu (nie však rovnakú) ako
má nastavenú tlačiareň. Tzn. napríklad 192.168.12.107. Pokiaľ má počítač nastavenú pevnú IP
adresu, túto adresu si odpíšte a až potom ju prepíšte novou adresou. Po konfigurácii tlačiarne potom
pôvodnú IP adresu vráťte späť. Presuňte sa do poľa Maska podsiete a zadajte 255.255.255.0,
potom tlačidlom OK zmeny uložíte.
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Ako nakonfigurovať LAN tlačiareň?
Teraz otvorte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Otvorí sa
webové rozhranie na konfiguráciu tlačiarne. Na zobrazenej stránke kliknite na položku Configure
Interface.
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Do polí vedľa textu Device IP Address zadajte novú IP adresu tlačiarne, ktorá korešponduje s vašou
lokálnou sieťou (s lokálnou sieťou zákazníka). LAN tlačiarne podporujú len statickú IP adresu. Nie je
možné IP adresu priraďovať dynamicky z DHCP servera. Dotykačka musí mať LAN tlačiareň tiež
definovanú statickou adresou. Nastavenú IP adresu vyplňte do nastavenia tlačiarne
používate pre tlač objednávok
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Po uložení nastavenej IP adresy je ešte nutné tlačiareň znova spustiť. Informuje o tom zobrazený
dialóg. Ťuknite teda na tlačidlo Reboot, tým vykonáte reštart tlačiarne. Po opätovnom spustení bude
tlačiareň používať novo nastavenú IP adresu, na ktorej bude v sieti dostupná.

4.9.4.4 Čo robiť pri problémoch s tlačou?

Čo robiť pri problémoch s tlačou?
Ak sa netlačia účtenky alebo objednávky, skontrolujte správne nastavenie a funkciu tlačiarne. S tým vám
pomôže táto kapitola. Pokračujte zvolením spôsobu pripojenia vašej tlačiarne:
Tlačiareň je pripojená k pokladni pomocou USB kábla
Tlačiareň používa bezdrôtové Wifi pripojenie

412

Tlačiareň je pripojená pomocou LAN kábla (Ethernet)
Používam mobilnú Bluetooth tlačiareň
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Tlačiareň pripojená USB káblom
1. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.
2. Vypnite tlačiareň a pokladňu a skontrolujte, či je kábel USB správne pripojený na oboch stranách. V
ideálnom prípade odpojte a znovu pripojte USB kábel. Potom zapnite obe zariadenia.
3. Ak máte iný USB kábel, skúste ho vymeniť.
4. Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou
teplocitlivou stranou nahor. Keď rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna
čiara.
5. Odstráňte

394

USB tlačiareň v nastaveniach tlače v Dotykačke a znova ju pridajte a nastavte

390

.

Tlačiareň pripojená cez Wifi sieť
1. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.
2. Skontrolujte, či Wifi sieť vo vašich priestoroch
zariadenia, napr. mobilného telefónu.

87

funguje. Skúste sa pripojiť k Wifi sieti pomocou iného

3. Pokladňa a tlačiareň musia byť pripojené k rovnakej Wifi sieti.
4. Reštartujte router (aktívny prvok), ktorá vytvára Wifi sieť.
5. Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou
teplocitlivou stranou nahor. Keď rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna
čiara.
6. V nastaveniach tlače v Dotykačke Wifi tlačiareň odstráňte

394

a znova ju pridajte a nastavte

390

.

Tlačiareň pripojená LAN káblom (Ethernet)
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1. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.
2. Skontrolujte, či sieť vo vašich priestoroch

87

funguje. Skúste sa pripojiť k sieti pomocou iného

zariadenia, napríklad počítača. Odpojte LAN kábel od tlačiarne a pripojte ho k počítaču.
3. Ak máte iný LAN kábel, skúste ho vymeniť. LAN kábel nesmie byť stlačený medzi dverami a môže byť
dlhý maximálne 10 metrov.
4. Pokladňa a tlačiareň musia byť pripojené k tej istej sieti, k tomu istému routeru (aktívnemu prvku), ktorý
sieť vytvára.
5. Tlačiareň nie je možné pripojiť LAN káblom priamo k pokladnici. Obe zariadenia (pokladňa a tlačiareň)
musia byť pripojené LAN káblom do routera.
6. Reštartujte router (aktívny prvok), ktorý vytvára sieť, ku ktorému sú pripojené pokladnica a tlačiareň.
7. Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou
teplocitlivou stranou nahor. Ak rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna čiara.
8. V nastaveniach tlače v Dotykačke LAN tlačiareň odstráňte

394

a znova ju pridajte a nastavte

390

.

Mobilná Bluetooth tlačiareň
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá - na tlačiarni svieti kontrolka POWER. Bluetooth tlačiareň sa po 2
hodinách normálne prepne do úsporného režimu. Ak nesvieti žiadna kontrolka, zapnite tlačiareň.
2. Pripojte tlačiareň k napájaniu a úplne nabite batériu.
3. Tlačiareň musí byť spárovaná s tabletom. Odstráňte tlačiareň zo zoznamu spárovaných zariadení a
znova ju spárujte s pokladnicou. Potom ju tiež odstráňte v nastaveniach tlače Dotykačky a znova ju
pridajte a nastavte

390

.

4. Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou
teplocitlivou stranou nahor. Ak rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna čiara.

4.9.5 Nastavenie eKasy
Možnosti v tejto časti slúžia na nastavenie režimu EET. Informácie o tomto nastavení nájdete v kapitole
Elektronická evidencia tržieb

47

.

4.9.6 Správa používateľov
Pred samotným používaním dotykovej pokladnice odporúčame najprv vytvoriť užívateľské účty pre
jednotlivých zamestnancov, ktorí budú s pokladnicou pracovať. Každému užívateľskému účtu totiž priradíte
súbor oprávnení

429

a určíte, ku ktorým funkciám a prehľadom v pokladnici bude mať daná osoba alebo
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osoby prístup. Ak pre užívateľské konto nastavíte PIN kód, budete ho nutné zadať na prihlásenie a konto
bude chránené

426

pred neoprávneným použitím. Ak máte čítačku čiarových kódov alebo čipov, užívatelia sa

môžu automaticky prihlásiť / odhlásiť

418

zo svojho účtu načítaním čiarového kódu alebo čipovej karty.

Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad
prihlásení do Vzdialenej správy

506

484

, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po

. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné

užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže mať aj
osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup vytvorenia
užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole

V závislosti od vašej licencie Dotykačky

24

538

.

môže byť k dispozícii aj

jednoduchý dochádzkový systém. Táto možnosť je dostupná v prihlasovacom
dialógu. Ďalšie informácie o dochádzkovom systéme nájdete v kapitole
Dochádzka

434

.

· Ak vo vlastnostiach účtu nenastavíte kód PIN, bude môcť toto konto

používať ktokoľvek. V predvolenom nastavení nie je prihlasovanie nijako
chránené. Minimálne odporúčame nastaviť PIN kód pre predvolené konto
Administrátora, ktoré má prístup ku všetkým funkciám pokladnice.
· Ak užívateľ zabudne svoj PIN kód pre prihlásenie do pokladnice, môže

ho zmeniť vo Vzdialenej správe
jazyku)

670

. Pozrite si tiež tento článok (v českom

v databáze znalostí.

· Predvolené konto správcu nemožno odstrániť ani zmeniť jeho

užívateľské práva. Vždy má plný súbor práv, preto dôrazne odporúčame
zabezpečiť toto konto PIN kódom.

Ako nastaviť užívateľský účet?
Na hlavnej obrazovke
aplikácie

344

145

Dotykačky otvorte postranné menu a vyberte položku Nastavenie

. V zozname vyberte položku Správa používateľov.

Dotykačka - Kompletná príručka
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V ľavej časti obrazovky

415

uvidíte zoznam všetkých vytvorených účtov. Štandardne je tu vytvorený

účet Administrátor, čo je východiskový užívateľský účet Dotykačky s neobmedzenými právami. Môžu
tu tiež byť vytvorené ďalšie ukážkové účty. Účet upravíte ťuknutím na jeho názov, alebo pomocou
tlačidla

vytvoríte účet nový. Predvolený účet administrátora nie je možné zmazať.

Dotykačka - Kompletná príručka
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416

Základnými údajmi užívateľského účtu je meno, e-mailová adresa, telefón, PIN a čiarový kód. Jedinou
vyžadovanou položkou je meno účtu, ostatné položky sú voliteľné. Štvormiestny PIN slúži na
zabezpečenie účtu

426

. Pokiaľ majú zamestnanci karty s čiarovým kódom, môžu sa autorizovať

načítaním čiarového kódu, ktorý musí korešpondovať s čiarovým kódom v ich užívateľskom účte.
Upravte či doplňte požadované údaje a nastavenia uložte ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ

vpravo

hore.
Ak potrebujete odstrániť užívateľský účet, otvorte vlastnosti užívateľa a ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ POUŽÍVATEĽA

Dotykačka - Kompletná príručka
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417

Každému užívateľovi môžete nastaviť maximálnu zľavu, ktorú môže poskytnúť.
Maximálnu zľavu je možné definovať aj vo vlastnostiach kategórie
produktov

278

. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na

položku na účte

170

, nie na zľavu pre celý účet

Dotykačka - Kompletná príručka

207

v Platobnom dialógu

189

.
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418

Užívatelia, ktorí majú zadaný PIN, ale nemajú aktivovanú možnosť Prístup
vyžaduje vždy PIN, sa môžu prihlásiť buď pomocou pinu, alebo výberom
svojho mena v zozname užívateľov, pozri časť Prihlasovanie / odhlasovanie
užívateľov

418

. Účet však nie je chránený PIN kódom. Ak spojite možnosť

Prístup vyžaduje vždy PIN s PIN kódom, účet bude chránený a nebude sa
zobrazovať ani v zozname užívateľov. Na prihlásenie preto musí užívateľ vždy
priamo zadať PIN.

4.9.6.1 Prihlasovanie / odhlasovanie užívateľov
Užívatelia sa môžu prihlásiť štandardným spôsobom výberom svojho účtu (zadaním PIN kódu) alebo sa môžu
prihlásiť/odhlásiť pomocou čítačky čipov

420

. Užívateľ sa potom môže prihlásiť alebo odhlásiť jednoduchým

priložením čipu k čítačke. Pripojenie čítačky čipov je opísané v tejto kapitole

100

.

Ak má užívateľ, ktorý sa z pokladne odhlásil, otvorené nejaké účty, budú pri odhlásení automaticky
zaparkované. Pokiaľ bude k pokladni prihlásený nejaký užívateľ pomocou čipu a prihlási sa čipom ďalší
užívateľ, bude predchádzajúci prihlásený užívateľ automaticky odhlásený.

V závislosti od vašej licencie Dotykačky

24

môže byť k dispozícii aj

jednoduchý dochádzkový systém. Táto možnosť je dostupná v prihlasovacom
dialógu. Ďalšie informácie o dochádzkovom systéme nájdete v kapitole
Dochádzka

434

.

Ako zmeniť prihláseného užívateľa?
Ak chcete zmeniť prihláseného užívateľa na pokladni, ťuknite na tlačidlo ODHLÁSIŤ v dlaždicovom
menu na hlavnej obrazovke

Dotykačka - Kompletná príručka
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Dotykačky.
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419

V zobrazenom prihlasovacom dialógu rovno naťukajte PIN vášho účtu v časti
na tlačidlo

. Môžete tiež ťuknúť na meno účtu v zozname užívateľov

a potvrďte ťuknutím

. Tým budete prihlásený k

zvolenému účtu. V zozname užívateľov sa však zobrazujú len tie účty, ktoré nie sú chránené pinom. V
hornej časti

prepínate medzi prihlasovacím dialógom a dochádzkou

Dotykačka - Kompletná príručka
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.
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420

Ak ste zabudli svoj PIN kód a nemôžete sa prihlásiť, postupujte podľa tohto
článku (v českom jazyku) v databáze znalostí.

Ako používať čítačku na prihlasovanie zamestnancov
Najprv je nutné do vytvoreného účtu zamestnanca vložiť číselný kód. Tento číselný kód je uložený na každom
čipe. Pre uloženie teda postačí upraviť účet zamestnanca a čip načítať. Potom sa už môže zamestnanec
jednoducho pomocou čipu prihlasovať. Pre prihlasovanie je možné použiť aj karty s čiarovým kódom v
spolupráci s čítačkou čiarových kódov. Potom je číselný kód reprezentovaný práve čiarovým kódom na karte.

1. Vytvorenie a priradenie kódu zamestnancovi
Kliknutím na ikonu troch vodorovných čiar zobrazíte postranné menu.

Dotykačka - Kompletná príručka
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421

Vyberte položku Nastavenie aplikácie.

Dotykačka - Kompletná príručka
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422

Teraz vyberte položku Správa používateľov.

Vyberte zamestnanca (užívateľa)

Dotykačka - Kompletná príručka
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423

Priložte čip k čítačke.

Kód sa automaticky načíta z čipu a vyplní do poľa ČIAROVÝ KÓD. Teraz nezabudnite zmeny uložiť
ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ vpravo hore.

Dotykačka - Kompletná príručka
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424

2. Prihlásenie užívateľa pomocou čipu
Odhláste sa ťuknutím na ikonku. Zobrazí sa dialóg pre výber užívateľa.

Dotykačka - Kompletná príručka
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425

Priložte čip k čítačke.
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426

Dôjde k automatickému prihláseniu užívateľa, ktorému čip patrí. Odhlásenie potom vykoná opäť
priložením čipu k čítačke. Funguje to jednoducho tak, že prvé priloženie čipu užívateľa prihlási a
ďalšie odhlási.

4.9.6.2 Zabezpečenie účtu
Každý užívateľský účet zabezpečíte definovaním číselného kódu (pinu) vo vlastnostiach účtu. Pokiaľ má účet
nastavený PIN, je nutné ho pre prihlásenie vždy zadať. Takto zabezpečený účet tak nebude môcť použiť
užívateľ (zamestnanec), ktorý PIN nepozná. PIN nastavíte vo vlastnostiach každého zákazníckeho účtu. Ak
PIN zabudnete, je možné ho zmeniť vo Vzdialenej správe

670

.

V samostatnom nastavení môžete tiež definovať, k akým aplikáciám v rámci pokladne budú mať užívatelia
prístup. Toto nastavenie je platné pre všetkých užívateľov. Pre viac informácií a postup sa pozrite do tejto
kapitoly

34

.

Dotykačka - Kompletná príručka
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427

Ak užívateľ zabudne svoj PIN kód na prihlásenie do pokladnice, môžete ho
zmeniť vo Vzdialenej správe

670

. Pozrite si tiež tento článok (v českom jazyku) v

databáze znalostí.

Ako nastaviť ochranu účtu pinom?
Ťuknutím na vybraný účet otvorte jeho vlastnosti. V časti Zabezpečenie aktivujte možnosť Prístup
vyžaduje vždy PIN.

Zobrazí sa dialóg do ktorého zadajte nový PIN a následne ešte znova pre potvrdenie. Zadanie vždy
potvrďte ťuknutím na znak

Dotykačka - Kompletná príručka
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428

Teraz sa vráťte na hlavnú obrazovku Dotykačky a ťuknite na tlačidlo ODHLÁSIŤ SA. Zobrazí sa
prihlasovací dialóg. Pre prihlásenie stačí rovno zadať na číselnej klávesnici nastavený PIN
ťuknúť na tlačidlo Hotovo

a

. Zamestnanci s nastaveným pinom nie sú zobrazení v zozname

zamestnancov na ľavej strane.

Dotykačka - Kompletná príručka
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429

Dotykačku môžete nastaviť tak, aby pri každom zatvorení vyžadovala
prihlásenie pomocou PIN kódu. Ak teda aplikáciu ukončíte a potom ju znovu
spustíte, zobrazí sa vyššie zobrazený prihlasovací dialóg. Túto možnosť
nájdete v Nastavenie aplikácie v časti Bezpečnostné nastavenia

465

.

4.9.6.3 Užívateľské práva
Užívateľské účty by mali primárne slúžiť na rozlíšenie obsluhy a tiež na ošetrenie prístupu zamestnancov k
funkciám dotykovej pokladnice. V každom účte môžete podrobne špecifikovať práva k určitým funkciám,
zvlášť pre pokladničné operácie a zvlášť pre aplikáciu Sklad
spodnej časti stránky s vlastnosťami účtu

413

484

. Nastavenie užívateľských práv nájdete v

.

Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po
prihlásení do Vzdialenej správy

506

. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné

užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže mať aj
osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup vytvorenia
užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole

538

.

Prehľad všetkých práv, ktoré môžete prideliť alebo odstrániť užívateľskému
účtu nájdete v tejto kapitole

432

.

Ako nastaviť oprávnenia?
Ťuknutím na vybraný účet otvorte jeho vlastnosti. Prejdite na ľavú stranu obrazovky s vlastnosťami
účtu až na koniec. Tu nájdete dvojriadkový prehľad práv pre pokladničné operácie (Všeobecné
práva) a prehľad práv pre aplikáciu Sklad

Dotykačka - Kompletná príručka
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430

Pre zvolenie práv k určitým funkciám jednoducho ťuknite na zvolený riadok. Bude zobrazená ponuka
so všetkými právami k funkciám pokladne alebo skladu. V prehľade práv sa môžete pohybovať
pomocou gesta pre posúvanie a zoznam tak posúvať nahor alebo nadol. Pokiaľ je vedľa položky
zobrazené zaškrtnuté políčko

, má k tejto funkcii užívateľ právo. Ťuknutím na toto políčko zmeníte

jeho stav a funkciu zakážete. Informácie vybranom práve zobrazíte ťuknutím na ikonku

. Akonáhle

nastavíte všetky práva, zmeny v užívateľskom účte potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ vpravo hore.

Dotykačka - Kompletná príručka
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431

Každému užívateľovi môžete nastaviť maximálnu zľavu, ktorú môže poskytnúť.
Maximálnu zľavu je možné definovať aj vo vlastnostiach kategórie
produktov

278

. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na

položku na účte

170

, nie na zľavu pre celý účet

Dotykačka - Kompletná príručka
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432

4.9.6.3.1 Prehľad užívateľských práv

Užívateľské práva pre pokladničné operácie a sklad
Je popisovaný východiskový stav, kedy sú všetky práva povolené. Nižšie nájdete informácie o tom, kam
užívateľ stratí prístup, pokiaľ danú funkciu zakážete. Ako nastaviť práva jednotlivým užívateľom
(zamestnancom), ktorí pracujú s pokladnicou nájdete v tejto kapitole
samostatné sady práv - pre pokladničné operácie a aplikáciu Sklad

429

484

. Užívateľovi môžete priradiť dve

. Nastavené užívateľské práva sú

aktívne ihneď, nie je nutné nové prihlásenie či reštart pokladne.
Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po
prihlásení do Vzdialenej správy

506

. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné

užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov

413

v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže

mať aj osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup
vytvorenia užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole

Užívateľské práva pre pokladničné operácie
Užívateľské práva pre aplikáciu Sklad

Dotykačka - Kompletná príručka
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433

Užívateľské práva pre pokladničné operácie
333

Zobraziť tržby (všetky)

Povolí plný prístup do prehľadu tržieb

Zobraziť tržby (súčasná
zmena)

Umožňuje zobraziť tržby

Zobraziť stav
pokladnice

Umožňuje zobrazenie vypočítaného zostatku pokladnice pri uzatváraní pokladnice

Tlač uzávierok

Umožňuje automatickú tlač
uzávierky pokladnice. Aby bola funkčná, musí byť v
nastaveniach príslušnej tlačovej úlohy
povolená Automatická tlač uzávierok.

333

.

len pre aktuálnu otvorenú zmenu.

249

.

390

403

333

Zobraziť zisky

Povoľuje zobrazenie zisku v prehľade tržieb

Editovať produkt

Umožňuje prístup do Správy položiek

Editovať používateľa

Umožňuje prístup do (Správy používateľov

Manuálny výber
zákazníka

Umožňuje zobrazenie dlaždice Zákazník
zákazníckeho účtu.

Editovať zákazníkov

Umožňuje vytvárať, upravovať a odstraňovať účty zákazníkov

Pokladniční výdaj

Umožňuje prístup k dlaždici Príjem/Výdaj
transakcie.

Zobraziť históriu
dokladov

Umožňuje prístup k histórii dokladov

Zmeniť spôsob úhrady

Umožňuje zmeniť spôsob platby vystaveného dokladu v Histórii

Stornovať doklady

Umožňuje stornovať vystavené doklady

Stornovať otvorené
účty

Umožňuje stornovanie otvorených účtov

275

235

a na vytlačenej uzávierke

254

pokladnice.

.
413

229

).

pre možnosť manuálneho výberu

244

229

.

na zaznamenanie hotovostnej pokladničnej

.

238

235

.

z Histórie.

216

.

183

216

Zmeny v zaparkovaných Umožňuje dodatočnú úpravu
položiek už zaparkovaných na otvorenom účte .
položkách
Umožňuje úplné úpravy
vrátane pridávania a odstraňovania položiek, zmeny ceny
alebo odstránenia položky z účtu.
170

170

Zmeny v
nezaparkovaných
položkách

Umožňuje úpravu množstva a ceny
nanovo pridanej nezaparkovanej položke
otvoreného účtu . Umožňuje tiež odstrániť nezaparkovanú položku z účtu.

Tlač kontrolnej účtenky

Umožňuje vytlačiť kontrolnú účtenku z otvoreného účtu

Poskytovať zľavy

Povoľuje poskytovať individuálne zľavy
.

Vystaviť účet bez
zaplatenia

Umožňuje vystaviť účtenku bez platby. Takáto účtenka sa nezapočítava do tržieb v
pokladnici a môže sa zaplatiť dodatočne z Histórie .

Vytvorenie odpisu

Umožňuje použitie platobnej metódy Odpis . Pre funkčnosť je potrebné mať v
Nastaveniach platieb
povolený spôsobu platby Odpis.

216

170

216

.

na otvorený účet / položku otvoreného účtu

216

235

192

379

Otvorenie pokladničnej
zásuvky

256

Povoľuje zobrazenie dlaždice Otvoriť zásuvku . Pre funkčnosť je nutné mať aktívnu
voľbu Zobraziť tlačidlo na otvorenie pokladničnej zásuvky v nastavení pokladničnej
zásuvky
.
387

Zmena nastavenia
Umožňuje zmeniť rozšírené nastavenia pokladnice
(Nastavenie aplikácie).
aplikácie
Dotykačka - Kompletná príručka
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Umožňuje prístup k aplikácii Sklad . Toto povolenie je nadradené ostatným skladovým
344
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434

Užívateľské práva pre aplikáciu Sklad
484

Prístup do skladu

Umožňuje prístup k aplikácii Sklad

.

Naskladniť položky

Povoľuje vykonávať naskladnenie a korekcie

Vykonávať skladové
korekcie

Povoľuje vykonávať skladové korekcie

Zadať nákupnú cenu

Povoľuje upravovať nákupnú cenu pri naskladnení položiek

Zobraziť aktuálne
množstvo skladových
zásob

Povoľuje zobrazenie aktuálneho stavu skladových zásob.

Zobraziť inventúry

Umožňuje zobrazenie reportu inventúry

Upraviť inventúru

Povoľuje zobrazenie dlaždice pre vstup do inventúry

Zobraziť aktuálne
množstvo na sklade
počas inventúry

Povoľuje zobrazovanie aktuálneho množstva skladových zásob v priebehu inventúry

Upraviť sklad

Umožňuje zobraziť zoznam skladov

Zobraziť skladové
reporty

Umožňuje zobrazenie dlaždice Reporty

Export skladových
reportov

Umožňuje exportovať a odosielať reporty

Zobraziť zoznam
dodávateľov

Umožňuje zobrazenie dlaždice Správa dodávateľov

Vytvoriť / Upraviť
dodávateľa

Umožňuje vytvárať nových a upravovať existujúcich dodávateľov

Spracovať dodacie listy

Povoľuje spracovávať elektronické dodacie listy a remitendy.

494

488

488

pri skladových položkách.

pri skladových položkách.

501

488

.

.
496

.
496

.

a premenovať ich.
501

.

501

e-mailom.
495

.
495

.

4.9.6.4 Dochádzka
24

.«

V závislosti od typu zakúpenej licencie Dotykačky

24

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

môžete mať jednoduchý systém na sledovanie

dochádzky zamestnancov. To vám umožní zaznamenávať príchody, prestávky a odchody. Začiatok pracovnej
doby môže byť prepojený so štandardným prihlásením užívateľa k pokladnici. Pri následnom odhlásení bude
užívateľ dotazovaný, či si berie prestávku alebo odchádza, a táto informácia sa zapíše do prehľadu o
dochádzke.
Správa dochádzky je k dispozícii v dialógu prihlásenia
potom nájdete v Reportoch

335

418

do pokladnice. Prehľad dochádzky zamestnancov

alebo vo Vzdialenej správe v časti Zamestnanci

Dotykačka - Kompletná príručka
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435

Dochádzku je potrebné najprv aktivovať v Nastaveniach aplikácie

344

v časti Dochádzka

437

.

Ako funguje dochádzka v Dotykačke?
Najprv aktivujte dochádzku v Nastaveniach aplikácie Dotykačka.

437

Odporúčame aktivovať voľbu

Zaznamenávať príchod pri prihlásení zamestnanca, aby sa príchod do práce zaznamenával
automaticky pri prihlásení užívateľa do pokladne. Dochádzku nájdete v prihlasovacom dialógovom
okne. Na zaznamenanie príchodu do práce sa preto užívateľ musí prihlásiť do pokladnice

418

výberom

svojho mena alebo zadaním PIN kódu.
Ak príchod nie je prepojený s prihlásením do pokladnice, užívateľ musí ťuknúť na tlačidlo Dochádzka
v záhlaví prihlasovacieho dialógu, zaznamenať príchod ručne a potom sa prihlásiť do pokladnice.

Neskôr, keď sa užívateľ odhlási

271

, sa v prihlasovacom dialógu zobrazia tlačidlá dochádzky s

možnosťou odhlásenia alebo zaznamenania prestávky. Tieto možnosti potom sú k dispozícii tiež po
ťuknutí na tlačidlo Dochádzka v záhlaví.
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436

Po prepnutí na záložku Dochádzka je možné začať / prerušiť prácu alebo prestávku a tiež prejsť na
prehľad dochádzky, kde nájdete záznamy jednotlivých zamestnancov. Prístup na prehľad však
podlieha právam konkrétneho užívateľa

Dotykačka - Kompletná príručka
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437

4.9.7 Dochádzka
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Tu vykonáte zapnutie alebo vypnutie jednoduchého dochádzkového systému. Dostupnosť dochádzkového
systému závisí od zakúpenej licencie

24

pokladničného systému Dotykačka. Ak aktivujete dochádzkový

systém, bude k dispozícii v prihlasovacom dialógu pokladnice, ktorý sa zobrazí po odhlásení užívateľa od
pokladnice

271

.

Aktívna možnosť Zaznamenať príchod pri prihlásení zamestnanca zabezpečí, že keď sa užívateľ prihlási
do pokladnice, automaticky sa zaznamená príchod do práce .
V tejto kapitole

272

sa dozviete, ako dochádzkový systém v Dotykačke funguje.

4.9.8 Mapa stolov
Mapa stolov sa automaticky zapne, ak v sprievodcovi aktiváciou

117

vyberiete ako typ prevádzky

reštauráciu / kaviareň. V opačnom prípade môžete Mapu stolov v tomto nastavení zapnúť / vypnúť. V
prípade, že máte na mape veľa stolov, môžete zmeniť veľkosť mapy (toto sa vykonáva na hlavnej
obrazovke

150

) a zobraziť viacero položiek na jednej mape alebo rozdeliť mapu na viacero stránok

439

, pozri

možnosť Stránky.
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Po zapnutí Mapy stolov a vytvorení stránok ťuknite na konkrétnu stránku
jednotlivé stoly

Možnosti

441

438
, čím ju otvoríte a pridáte

.

sa týkajú informácií o čase od poslednej úpravy účtu zaparkovaného na stole. Tu nastavíte čas,

po ktorom sa zmení farebné označenie veku účtu. Viac informácií nájdete v tejto kapitole

150

. Aktiváciou

možnosti Zobrazovať čas od poslednej práce so stolom určíte, či chcete tieto informácie zobraziť. Ak
používate aplikáciu Rezervácia
rezerváciu stola

749

, zobrazia sa vám možnosti nastavenia upozornenia na blížiacu sa

.
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Štandardne sa Mapa stolov znovu zobrazí vždy, keď zatvoríte účet a vykonáte platbu. Filozofia ovládania je
založená na tom, že najprv ťuknete na vybraný stôl na Mape stolov a potom na tento stôl naúčtujete produkty.
146

Keď teda vyberiete nejaký stôl, namiesto mapy sa zobrazí obrazovka s produktmi

a mapa stolov sa znovu

objaví po zatvorení účtu. Ak vám toto správanie nevyhovuje, môžete vybrať inú východiskovú obrazovku
V takom prípade môžete mapu stolov zobraziť ťuknutím na dlaždicu Mapa stolov
menu

214

246

360

v dlaždicovom

na hlavnej obrazovke.

Namiesto produktov môžete po zatvorení alebo zaparkovaní účtu zobraziť
prehľad otvorených (zaparkovaných) účtov

216

alebo mapu stolov

chcete zmeniť východiskovú obrazovku, pozrite si toto nastavenie

246

360

. Ak
.

Ak máte na Mape stolov vytvorených viacero stránok, môžete medzi nimi prepínať jednoducho ťuknutím na
tlačidlo s názvom stránky

v pravom dolnom rohu.
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Ak je Mapa stolov aktívna, zobrazuje sa na hlavnej obrazovke

150

Dotykačky na pravej strane namiesto kariet

produktov. Ak chcete účtovať, najprv na Mape stolov ťuknutím vyberte požadovaný stôl a potom vyberte
produkty a kategórie. V predvolenom nastavení teraz výberom produktov účtujete na vybraný stôl. Účet
219

môžete na konkrétnom stole aj zaparkovať

.

Ak používate Mapu stolov, nájdete jednoduchý rezervačný systém, ktorý vám
umožní vytvárať a zaznamenávať rezervácie prostredníctvom jednoduchej
aplikácie. Viac informácií nájdete v kapitole Rezervácie

749

. Stoly s aktívnymi

rezerváciami sú na mape stolov označené fialovým písmenom R.

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka
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441

4.9.8.1 Úprava stránky Mapy stolov

Ako upraviť stránku Mapy stolov?
Ak povolíte Mapu stolov

437

, budete môcť vytvárať stránky s jednotlivými stolmi. Každá stránka môže

predstavovať časť reštaurácie alebo poschodie s izbami (ak používate aplikáciu Rezervácia

749

v hotelovom

režime).
Ak chcete upraviť vytvorenú stránku, ťuknite na ňu v nastaveniach Mapy stolov
ktorej môžete pridávať stoly pomocou tlačidla

437

. Zobrazí sa mriežka, do

. Ak stranu chcete odstrániť, ťuknite na ponuku

vyberte príslušnú možnosť. Ak chcete upraviť už pridaný stôl, jednoducho naň ťuknite

a

. Dlhým stlačením

stôl presuniete.

Ako upraviť alebo odstrániť stôl?
Ťuknutím na stôl na vybranej stránke zobrazíte dialógové okno na úpravu jeho vlastností, napríklad názvu,
typu, štítku

322

alebo počtu miest. Počet miest sa uplatní pri rezervácii

749

. Stôl môžete priradiť aj

samostatnému užívateľovi, ktorý potom bude mať prístup len k priradeným stolom. Stôl v tomto dialógu
môžete odstrániť pomocou príslušného tlačidla.
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442

Na výber máte niekoľko ikon, ktoré môžu predstavovať stoly, stoličky alebo dokonca miestnosti či dielne. V
spojení s aplikáciou Rezervácia

749

a jej prepnutím do hotelového režimu môže Mapa stolov zobrazovať

nadchádzajúce a aktívne rezervácie izieb.

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

442

.

4.9.8.2 Špeciálny stôl na rozvoz
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO
Na Mapu stolov

246

podľa zmen

a vyššie. «

môžete pridať aj špeciálny "stôl" na doručenie. To je užitočné, ak používate doručovaciu

alebo objednávkovú službu
249

24

738

. Získate tak informácie o celkovej sume účtovanej zákazníkom za doručenie

a v členení podľa spôsobu platby.
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443

:

Jednoducho naúčtujte produkty na rozvoz na tento stôl. Tým vlastne poviete Dotykačke, že naúčtované
produkty budú zákazníkovi dovezené. Stačí teda na tento stôl ťuknúť a naúčtovať produkty, alebo už
naúčtované produkty zaparkovať na tento stôl

219

. Následne účet štandardne uzavrite pomocou tlačidla

Vystaviť účet. Všetky takto zaparkované a uzavreté účty potom Dotykačka sčíta. Výslednú čiastku nájdete v
reporte Rozvoz

341

:
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4.9.9 Nastavenie objednávok
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

V tejto časti nastavíte správanie integrácie pokladnice s objednávkovými systémami a tiež určíte, ktoré
produkty budú k dispozícii pre objednávky. Pred zmenou nastavení musíte pokladňu pripojiť k jednému z
podporovaných objednávacích systémov. Toto sa vykonáva v rámci vzdialenej správy a je opísané v tejto
kapitole

738

. Po prepojení a nastavení ponuky v aplikácii Vzdialená správa sú k dispozícii nasledujúce

možnosti. Spracovanie objednávky pri pokladni je potom popísané v tejto kapitole

258

.

Na záložke Všeobecné kliknite na tlačidlo POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY, aby ste povolili alebo
zakázali príjem objednávok zo všetkých pripojených objednávkových systémov. Tie sú zobrazené nižšie s
informáciou, či je prepojenie, tj. synchronizácia, aktívne. Keď aktivujete možnosť Zobrazovať uzavreté
objednávky, na obrazovke objednávok

261

sa zobrazí aj posledných 30 uzavretých objednávok, čím získate

prehľad o histórii objednávok. Voliteľne môžete tiež aktivovať kontrolu skladových zásob, kedy nebude možné
produkt objednať, pokiaľ nebude na sklade.

Na záložke Ponuka sa zobrazujú kategórie vytvorené pre objednávacie systémy a produkty v týchto
kategóriách. Túto ponuku môžete vytvoriť prostredníctvom Vzdialenej správy
podporovaných objednávacích systémov. Ťuknutím na názov produktu
a

umožňujú dočasne produkt skryť

738

pripojením k jednému z

otvorte jeho vlastnosti. Ikony

pre objednávky alebo ho nastaviť ako vypredaný

. Aktívne

nastavenia sú označené prečiarknutou červenou ikonou.
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Možnosti objednávok sa môžu líšiť v závislosti od podpory konkrétnej služby.
Podobne aj možnosti správy ponuky

444

(dočasné skrytie produktov, označenie

ako vypredané...) sú určené možnosťami, ktoré ponúka konkrétna
objednávacia služba.

Odbavovanie objednávok na pokladni je popísané v tejto kapitole

258

.

4.9.10 Zľavové skupiny
Zľavové skupiny slúžia na priradenie trvalej zľavy k zákazníckym účtom

229

. Môžete si vytvoriť ľubovoľné

množstvo zľavových skupín s rôznymi zľavami. Každú zľavovú skupinu pomenujete a zadáte výšku zľavy v
percentách. Pokiaľ má zákazník priradenú zľavovú skupinu, bude nastavená zľava automaticky aplikovaná
na každú položku účtu, ktorý tomuto zákazníkovi priradíte.

Ako vytvoriť a aplikovať zľavovú skupinu?
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446

V časti Zľavové skupiny ťuknite na tlačidlo + VYTVORIŤ ZĽAVOVÚ SKUPINU

. Tým otvoríte

dialóg pre vytvorenie novej zľavovej skupiny.

Do poľa

zadajte názov skupiny a do poľa

zadajte číslo, ktoré bude predstavovať percentuálnu

zľavu (napr. pre zľavu 10 % zadajte číslo 10). Ponechajte aktívnu možnosť Zobrazovať v hlavnej
ponuke, inak by skupina zliav nebola k dispozícii v nastaveniach zákazníckeho účtu. Nakoniec všetko
uložte ťuknutím na tlačidlo Uložiť.
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Teraz sa budú zľavové skupiny zobrazovať vo vlastnostiach zákazníckeho účtu

229

. Tu môžete z

rozbaľovacieho menu vybrať a priradiť zľavovú skupinu danému zákazníkovi.

Akonáhle teraz zákazníka priradíte k účtu, bude automaticky aplikovaná zľava z nastavenej zľavovej
skupiny.
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Vytvorené zľavové skupiny nie je možné pri pokladni vymazať. Skupinu, ktorú
už nechcete používať, skryjete deaktiváciou možnosti Zobrazovať v hlavnej
ponuke, prepíšete ju inou zľavou alebo ju odstránite prostredníctvom
Vzdialenej správy

669

.

4.9.11 Predaj so sebou
Tu nastavujete správanie funkcie predaj so sebou, vrátane uplatňovanej sadzby DPH
pre tento typ predaja. Nastavenie je platné aj na predaj prostredníctvom Mobilného
čašníka

763

.
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Najprv predaj so sebou povoľte, zobrazí sa nastavenie tejto funkcie. Voľby Správanie funkcie so sebou
určujú zobrazenie tlačidla pre predaj so sebou pri položkách pridaných na účet. Podľa tohto nastavenia je
možné podaj so sebou zvoliť pre všetky predávané produkty alebo len vybrané. Ak zapnete predaj so sebou
pre všetky predávané položky, zobrazí sa možnosť predaja so sebou ako ikonka automobilu u každého
naúčtovaného produktu. Ťuknutím na túto ikonku podaj so sebou pre túto naúčtovanú položku zapnete,
ďalším ťuknutím vypnete:
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450

Pokiaľ nechcete predaj so sebou aktivovať všeobecne pre všetky produkty, nastavte ho len pre vybrané
položky. Potom sa tlačidlo na predaj so sebou zobrazí len u tých produktov, ktoré budú mať vo
vlastnostiach

293

predaj so sebou povolený.

Okrem tlačidla je možné zobraziť dialóg predaja Tu/so sebou akonáhle položku pridáte na účet

172

alebo

neskôr v platobnom dialógu pri vystavení účtu. Taktiež je možné povoliť predaj so sebou pre celý účet. S
uvedenými možnosťami súvisia voľby Použitie. Jednotlivé možnosti je možné kombinovať. Kompletné
možnosti predaja so sebou popisuje tabuľka nižšie

450

.

Možnosti nastavenia predaja so sebou:
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Voľba

Správanie

Použiť zvláštnu sadzbu DPH pre
vybrané položky so sebou

Pri predávaných produktoch so sebou sa použije vybraná východisková
sadzba DPH. Sadzbu DPH na predaj so sebou však môžete nastaviť aj zvlášť
vo vlastnostiach
každého produktu. Nastavená sadzba pri produkte má
prednosť.
293

Povoliť predaj so sebou pri
všetkých položkách

Zobrazí pri naúčtovaných položkách tlačidlo pre aktiváciu predaja so sebou.

Povoliť predaj so sebou len pri
vybraných položkách

Zobrazí tlačidlo pre aktiváciu predaja so sebou len pri položkách
(produktoch), ktoré majú predaj so sebou povolený vo vlastnostiach.

Povoliť predaj celého účtu so
sebou

Umožní uplatniť predaj so sebou v Platobnom dialógu pre celý účet.

Vyžadovať voľbu tu/so sebou
pred platením

Zobrazí dialóg

Vyžadovať voľbu tu/so sebou pri
markovaní položky

Zobrazí dialóg pre výber predaja tu/so sebou už pri naúčtovaní produktu
(pridanie produktu na účet).

172

pre výber predaja tu/so sebou pri platení účtu.

Nastavenie sadzby DPH pre predaj so sebou možno vykonať aj
prostredníctvom Vzdialenej správy. Stačí k vybraným produktom pridať
špeciálny štítok

325

-ta-XX, kde XX označuje číslo v percentách, napr. -ta-10

znamená 10% sadzbu DPH.

4.9.12 Príslušenstvo
V tejto časti nájdete konfiguráciu periférnych pokladničných zariadení a môžete tiež povoliť používanie
mobilného čašníka .
763

Platobný terminál
Mobilný čašník

452

Zákaznícky displej
Čítačka kódov

452

453

457

Prepojená pokladnica
Pokladničná zásuvka

457

458
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4.9.12.1 Platobný terminál
Ak používate podporovaný platobný terminál, tu je odkaz na otvorenie ovládača platobného terminálu.
Ovládač platobného terminálu je potrebný na to, aby Dotykačka mohla komunikovať s platobným terminálom.
Ak je Ovládač platobného terminálu správne nastavený, Dotykačky jeho prostredníctvom automaticky
odošle sumu platby platobnému terminálu a čaká na jeho odpoveď.
Podporované platobné terminály v spolupráci s Dotykačkou ponúkajú aj registráciu prepitného

384

, pri ktorej

sa prepitné posiela na terminál samostatne a nie ako súčasť celkovej platby. To umožňuje správne daňové
zaúčtovanie prepitného.

Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice
Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

Vyžadovať zadanie variabilného symbolu pred zaplatením účtenky
Pred platbou účtu kartou sa zobrazí dialóg na zadanie variabilného symbolu pre danú platbu.

Pokiaľ nie je ovládač platobného terminálu v dotykovej pokladni
nainštalovaný, dôjde pri platbe kartou k zaevidovaniu platby na strane
pokladnice a uzavretiu účtu. Následne je nutné na termináli naťukať čiastku k
platbe ručne a platbu kartou tak realizovať samostatne.

4.9.12.2 Mobilný čašník
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Táto časť sa zaoberá používaním aplikácie Mobilný čašník

763

.

Povoliť použitie Mobilného čašníka
Ak je voľba aktívna, budú pripojenie Mobilní čašníci synchronizovaní s touto pokladňou. Ak používate
Mobilného čašníka, ponechajte túto voľbu zapnutú.

Licencované zariadenia
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Prehľad autorizovaných Mobilných čašníkov v pokladnici. V prípade, že máte licenciu

24

len na jedného

Mobilného čašníka, môžete ťuknutím určiť, ktorý z pripojených čašníkov bude aktívny.

4.9.12.3 Zákaznícky displej
K dotykovej pokladnici môžete pridať zákaznícky displej, čo je ďalší tablet s nainštalovanou špeciálnou
aplikáciou, ktorá na obrazovke zobrazuje propagačné obrázky a videá. V prípade aktívneho účtu sa zobrazia
aj účtované položky a celková suma. Zákazník tak môže vidieť, aké položky sú účtované a aká je ich celková
suma.

Inštalácia a konfigurácia zákazníckeho
displeja

453

Ak sa na zákazníckom displeji prestali zobrazovať dáta z pokladnice,
pravdepodobne mu bola pridelená iná IP adresa, ako je adresa nastavená v
pokladnici. Riešenie nájdete v tomto článku v databáze znalostí (v českom jazyku).

4.9.12.3.1 Inštalácia a konfigurácia zákazníckeho displeja
Predpokladom pre inštaláciu a nastavenie zákazníckeho displeja je kompletne sprevádzkovaná dotyková
pokladňa. Tj. nainštalovaná aplikácia Dotykačka. Zákaznícky displej komunikuje s dotykovou pokladňou
prostredníctvom sieťového pripojenia. Ako pokladňa, tak samotný zákaznícky displej, musia mať priradenú IP
adresu a musia byť navzájom "viditeľní".

Ako nainštalovať a sprevádzkovať zákaznícky displej?
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Nastavenie zákazníckeho displeja sa skladá z týchto krokov:
1. Inštalácia aplikácie Zákaznícky displej

454

2. Konfigurácia zákazníckeho displeja v dotykovej pokladnici
3. Nahrávanie médií prostredníctvom Vzdialenej správy
4. Synchronizácia

455

455

456

Inštalácia aplikácie Zákaznícky displej
Vybaľte a zapojte zákaznícky displej. Malo by dôjsť k jeho automatickému zapnutiu. Spustite z plochy
Dotykačka Marketplace

108

a nainštalujte aplikáciu Zákaznícky displej Dotykačka.

Spustite aplikáciu Zákaznícky displej. Zobrazí sa úvodný dialóg s vygenerovaným ID číslom. Na
základe tohto čísla sa dotyková pokladnica k zákazníckemu displeju pripojí. Toto číslo si zapamätajte.
Tlačidlom NASTAVIŤ MANUÁLNE zobrazíte a budete môcť zmeniť IP adresu zákazníckeho displeja
a port. Tieto údaje však odporúčame zmeniť iba pokročilým užívateľom. Štandardne ich nie je nutné
meniť. Teraz pokračujte nastavením zákazníckeho displeja v Dotykačke

455

.

Pokiaľ vo vašej sieti funguje DHCP server, dostane zákaznícky displej IP
adresu automaticky. Aj po zmene IP adresy zákazníckeho displeja ho vďaka
spárovaniu ID číslom dokáže pokladnica nájsť.
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Konfigurácia dotykovej pokladne
V dotykovej pokladnici spustite aplikáciu Dotykačka a prejdite na rozšírené nastavenia
Príslušenstvo

451

344

do sekcie

. Tu ťuknite na možnosť Zákaznícky displej. Tým sa otvoria nastavenia pre

rozšírené nastavenie zákazníckeho displeja.

Ťuknite na Pripojiť rozšírený zákaznícky displej

a v zobrazenom dialógu vyberte zákaznícky

displej s príslušným ID číslom (pozri predchádzajúci obrázok
Používať rozšírený zákaznícky displej
Potom môžete pokračovať v nahrávaní médií

454

). Nakoniec aktivujte možnosť

. Tým bude zákaznícky displej pripojený k pokladni.
455

, ktoré sa budú zobrazovať na displeji.

Nahrávanie médií
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Teraz nastavte, ktoré médiá sa budú zobrazovať na zákazníckom displeji. Prístup k týmto nastaveniam je
možný prostredníctvom Vzdialenej správy. Prihláste sa
a postupujte podľa krokov uvedených v tejto kapitole

719

510

teda do webového rozhrania Vzdialenej správy

506

.

Synchronizácia
Keď je playlist médií pripravený, ťuknite na položku Nastaviť

, médiá sa synchronizujú a načítajú. V

priebehu niekoľkých sekúnd (v závislosti od množstva a veľkosti médií) sa na zákazníckom displeji začnú
zobrazovať obrázky alebo videá. Zároveň bude aktívna možnosť Zobraziť nastavenie displeja. Ťuknutím
na túto možnosť zobrazíte nastavenia priamo na zákazníckom displeji. Nastavenia sa zobrazia aj vtedy, ak
počas prehrávania 3-krát dlho ťuknete priamo na zákaznícky displej.
Ak si neželáte zobrazovať logo Dotykačky na displeji, deaktivujte možnosť

. Ťuknutím na obrázok loga pod

touto možnosťou ho môžete zmeniť.

Ak chcete na zákazníckom displeji zobrazovať iba médiá bez informácií o
aktuálnom účte, vykonajte synchronizáciu a potom nastavte inú IP adresu.
Zákaznícky displej bude už obsahovať médiá, ale nebude dostupný na
zobrazovanie aktuálnych informácií.
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4.9.12.4 Čítačka kódov

Správanie
Načítať QR kódy obsahujúci odkazy
Povolí načítanie štandardných kódov QR, ktoré obsahujú odkazy a používajú sa na otváranie webových
stránok.

Zabudovaný fotoaparát
Povoliť zabudovanú čítačku
Táto možnosť aktivuje tlačidlo NAČÍTAŤ KÓD

245

na hlavnej obrazovke

145

v dlaždicovom menu

214

, ktoré sa

používa na čítanie BAR a QR kódov pomocou integrovanej prednej alebo zadnej kamery. Schopnosť
rozpoznať čiarové kódy závisí od svetelných podmienok a kvality zabudovaného fotoaparátu zariadenia. Na
skenovanie kódov odporúčame použiť externú čítačku čiarových kódov.

4.9.12.5 Prepojená pokladnica

Prepojené pokladnice
Pomocou tlačidla + PRIDAŤ POKLADNICU zadajte IP adresu pokladnice, z ktorej (alebo do ktorej) chcete
presúvať účty. Ak má prepojená pokladnica podporovanú verziu Dotykačky, pridá sa do zoznamu. Medzi
prepojenými pokladnicami môžete presúvať účty a vykonávať ich platby. Prepojené pokladnice sa zobrazia v
časti Otvorené účty

216

. Úplný postup presunu účtu nájdete v časti Presun účtu do inej pokladnice

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci

265

224

.

v časti

Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu
nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a
siete » Ďalšie » Ethernet.
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· Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa

napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení,
prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať
pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti
nastavenia pevnej IP adresy.
· Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko

506

(cloud).

4.9.12.6 Pokladničná zásuvka
Tu nastavujete správanie pokladničnej zásuvky. Vhodné nastavenie zaistí správne otváranie pokladničnej
zásuvky pri zvolení platobnej metódy v platobnom dialógu
a potom zvoľte platobné metódy

379

189

. Najprv povoľte otváranie pokladničnej zásuvky

, pri ktorých sa bude pokladničná zásuvka otvárať.

Platobné metódy
Otvoriť pokladničnú zásuvku po výbere platobnej metódy
Aktiváciou tejto možnosti bude otvorená pokladničná zásuvka v okamihu, keď v platobnom dialógu
platobnú metódu

379

189

zvolíte

, tj ešte pred samotným vykonaním platby. Na vybranú platobnú metódu je vždy potrebné

ťuknúť, až potom sa otvorí pokladničná zásuvka a sprístupní sa tlačidlo na zaplatenie účtu.

Správanie
Zobraziť tlačidlo na otvorenie pokladničnej zásuvky
Skryje či zobrazí tlačidlo pre otvorenie pokladničnej zásuvky v dlaždicovom menu

152

na hlavnej obrazovke

Dotykačky. Pomocou tohto tlačidla môžete pokladničnú zásuvku kedykoľvek otvoriť bez ohľadu na
pokladničné činnosti.

Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z mobilného čašníka
Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku pri platbe realizovanej prostredníctvom Mobilného čašníka
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Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z objednávkových systémov a cez AP
Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku, ak došlo k uhradeniu externej objednávky v prepojených
objednávkových službách

738

alebo pri platbe prostredníctvom rozhrania API

Pokladní zásuvka sa otvára aj pri zápise príjmov alebo výdavkov

244

43

.

do

pokladnice. Napríklad pri výbere hotovosti na nákup surovín.

Aby pokladničná zásuvka fungovala správne, musíte najprv k pokladni pripojiť
tlačiareň a nastaviť tlač

390

. Pokladničná zásuvka je pripojená priamo k

tlačiarni pomocou kábla RJ45, pozri kapitolu Nastavenie pokladnice

51

.

4.9.13 Správa porcií
Tu môžete pomocou tlačidla + VYTVORIŤ PORCIU pridať porcie na ďalší predaj. Každá porcia je definovaná
percentom veľkosti porcie a percentom ceny za nastavenú veľkosť. Porcie môžete spravovať aj v rámci
Vzdialenej správy

649

.
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Ak tu definujete porcie, môžete ich použiť pre každý vytvorený produkt. Otvorte produkt predávaný vo
viacerých porciách v Správe položiek

275

a na záložke Porcia aktivujte zo zoznamu porcií porcie, ktoré chcete

používať pri predaji produktu. Potom produkt uložte.

Akonáhle naúčtujete produkt, je nutné pre zvolenie predávanej porcie otvoriť vlastnosti naúčtovaného
produktu

170

, na záložke Porcia ťuknúť na zvolenú porciu a potvrdiť tlačidlom NASTAVIŤ.
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Ďalším spôsobom predaja porcií je vytvoriť samostatné produkty

283

pre každú

porciu. Potom tieto "špeciálne produkty" zaraďte do určenej kategórie

278

a

budete ich mať na jednom mieste.

4.9.14 Správa chodov
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Chody umožňujú rozdeliť jednotlivé produkty podľa toho, či sa jedná o predjedlo, hlavný chod či polievku.
Môžete využiť predvytvorené chody v pokladnici alebo si vytvoriť vlastné a k nim produkty či kategórie
priradiť. Pri naúčtovaní chodu a zaparkovaní účtu, bude na tlačiarni objednávok automaticky vytlačená
objednávka.
Pokiaľ otvoríte zaparkovaný účet

216

s chodmi, môžete pomocou tlačidiel odoslať do kuchyne požiadavky na

prípravu jednotlivých chodov. Tieto požiadavky budú tiež vytlačené na tlačiarni objednávok. Kuchyňa teda
dostane informáciu, že môže daný chod začať pripravovať.
Chody sú v dotykovej pokladnici štandardne neaktívne, a je teda nutné ich najprv povoliť. Chody môžete
použiť aj v prípade, že na účtovanie používate Mobilného čašníka
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Práca s chodmi v skratke:
1. V nastavení aplikácie povoľte chody.
2. Upravte existujúce chody alebo si vytvorte vlastné. Pretiahnutím jednotlivých chodov určujete ich
poradie. To sa potom uplatňuje pri požiadavkách do kuchyne.
3. Vo vlastnostiach zodpovedajúcich produktov či kategórií vyberte k akému chodu patrí a zmenu uložte.
Prípadne produkty priraďte k chodom
produktu.

465

pri vložení na účet alebo dlhým ťuknutím na dlaždicu

4. Štandardne produkty naúčtujte a účet zaparkujte na vybraný stôl. Na tlačiarni objednávok
vytlačeniu celkovej objednávky s číslom stola a jednotlivými chodmi do kuchyne.
5. Otvorte zaparkovaný účet

216

400

dôjde k

a prostredníctvom tlačidiel informujte kuchyňu o príprave každého chodu.

Tlačidlá sa zobrazujú len pri aktívnej voľbe Povoliť požiadavky na prípravu.
6. Na tlačiarni objednávok dôjde k vytlačeniu požiadavky na prípravu konkrétneho chodu. Či a ako chcete
chody tlačiť môžete definovať v tlačovej úlohe Tlač objednávok

400

.

Chody môžete vytvoriť aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej
správy

678

.

Ako pracovať s chodmi?
Otvorte postranné menu

784

a prejdite na položku Nastavenie aplikácie

344

. Tu vyberte Správa

chodov a povoľte použitie chodov.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

463

Predvolené chody upravte či zmažte alebo si vytvorte nové chody. Nastavte aj ich správne poradie.
Jednotlivým chodom môžete priradiť štítky

322

a určiť tak napr. na akej tlačiarni chcete tlačiť účtenky či

objednávky k tomuto chodu.
V nastavení ďalej určite, či chcete v otvorenom účte zobrazovať tlačidlá na odosielanie požiadaviek do
kuchyne (voľba Povoliť požiadavky na prípravu) alebo či chcete kuchyňu informovať až o príprave
druhého a ďalšieho chodu. To je dobré v prípadoch, keď napr. predjedlo (prvý chod v nastavení)
pripravuje priamo obsluha a nie kuchyňu.
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Štandardne naúčtujte

148

464

produkty, ktoré sú súčasťou chodov a účet zaparkujte

219

na stôl - bude

automaticky vytlačená súhrnná objednávka. Akonáhle zaparkovaný účet znovu otvoríte, uvidíte
tlačidlo pre požiadavku na prípravu do kuchyne. Ťuknutím na tlačidlo vždy odošlite na tlačiareň
objednávok ďalšiu požiadavku na prípravu konkrétneho chodu (od prvého po poslednú).
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Po príprave posledného chodu a obslúžení hostí účet štandardne uzavrite a zaplaťte

189

.

Výber chodu vykonáte tiež dlhým stlačením na dlaždicu produktu alebo priamo v okne s naúčtovanými
položkami cez ikonku ceruzky (vlastnosti naúčtovaného produktu

170

):

· Pokiaľ máte viac tlačiarní pre objednávky, je možné jednotlivým chodom
322

400

priradiť štítky , a podľa nich potom vo vlastnostiach tlačovej úlohy
určiť, na akú tlačiareň objednávok sa požiadavky na prípravu majú tlačiť.
· Chody podporuje pri účtovaní aj Mobilný čašník

763

.

4.9.15 Bezpečnostné nastavenia

Automatické odhlásenie
Automaticky odhlásiť používateľa s aktívnym PIN kódom
Ak je táto voľba aktívna, prihlásený užívateľ

418

sa automaticky odhlási, keď pokladňa prejde do režimu

spánku (displej je vypnutý). Podmienkou pre automatické odhlásenie je, aby bol užívateľský účet chránený
PIN kódom

413

.
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Automaticky odhlásiť po vystavení dokladu
Ak je táto možnosť aktívna, prihlásený užívateľ

418

bude po vystavení dokladu (uzavretie účtu) automaticky

odhlásený. To je užitočné napríklad vtedy, ak jednu pokladňu používa niekoľko užívateľov.

Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice
Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice

249

, ak sú otvorené - zaparkované účty

216

:

· Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa

štandardne zatvorí.
· Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov,

pokladňa sa však štandardne zatvorí.
· Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude

možné uzavrieť.

Upozorňovať na nezaplatené doklady
Pri uzavretí pokladne

251

zobrazí upozornenie v prípade, že pokladňa eviduje nezaplatené účty.

4.9.16 Zasielanie sumarizácie e-mailom
Automatické zasielanie e-mailu
Zapína alebo vypína automatické zasielanie pokladničných informácií na zadané e-mailové adresy.
Dotykačka môže automaticky zasielať uzávierku

254

pokladnice pri každom uzavretí pokladnice. Je tiež možné

nechať si zasielať aktuálny prehľad pokladničných operácií

333

za vybrané obdobie. Ak sa e-mail s

informáciami z nejakého dôvodu neodošle, budete o tom informovaní. V zobrazenom dialógovom okne potom
môžete odoslanie OPAKOVAŤ alebo ZRUŠIŤ.
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Odoslať na e-maily
Ak máte predchádzajúcu voľbu aktívnu, je nutné tu špecifikovať jednotlivé e-mailové adresy oddelené čiarkou
bez medzier (napr. mail1@mail.cz,mail2@mail.cz), na ktoré sa majú pokladničné informácie odosielať.

4.9.17 Synchronizácia a záloha
V tejto časti nájdete nastavenia pre synchronizáciu so Vzdialenou správou, zálohovanie a ukladanie dát a
možnosť pridávať prepojené pokladnice

469

na presun účtov

224

medzi nimi. Bez predchádzajúcej konzultácie s

technickou podporou tu neodporúčame tu nič meniť, okrem pridania prepojených pokladní!

Informácie o pokladnici
Zálohovanie

468

468

Uchovávanie dát

469

Prepojené pokladnice

469

Synchronizácia so Vzdialenou správou
Ťuknutím na položku zapnete alebo vypnete pripojenie pokladnice k Vzdialenej správe

506

a synchronizáciu

dát. Táto časť obsahuje jedinečný identifikátor cloudu, tj. webového úložiska, do ktorého pokladnica ukladá
dáta.
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Ak túto voľbu deaktivujete, nebudú vo Vzdialenej správe k dispozícii aktuálne
dáta a taktiež nebudú dáta zálohované na webové úložisko. V prípade
výpadku pokladne tak môžete o dáta prísť. Táto voľba by mala byť teda vždy
zapnutá.

Informácie o pokladnici
Jednoznačný identifikátor pokladnice a webového úložiska (cloudu), kam pokladnica ukladá dáta. Rovnaké
informácie nájdete aj na prvej záložke Prehľad.

Zálohovanie
Povoliť automatické zálohovanie
Povolí či zakáže vytváranie automatických interných záloh. Túto voľbu odporúčame nechať zapnutú. Z
lokálnej zálohy je totiž možné v prípade problémov obnoviť dáta. O obnovu dát sa prípadne postará technická
podpora.

Zálohy dát sa ukladajú do zložky DotykackaBackup a fungujú podľa tejto
schémy:
· Zo záloh starších ako 1 rok zostávajú zachované dáta za posledný

mesiac. Ostatné je automaticky priebežne odmazávané.
· Za posledný mesiac sa vždy ukladajú dáta za posledný deň v týždni.
· Za posledný týždeň sa vždy ukladá posledná záloha každého dňa.
· Za posledný deň sa vždy ukladajú všetky 4 zálohy.

Preferovať externé úložisko (SD karta)
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Pokiaľ bude do zariadenia vložená SD karta a bude táto voľba povolená, zálohy sa budú automaticky ukladať
na túto SD kartu.

Vykonať manuálnu zálohu
Ťuknutím vytvoríte novú lokálnu zálohu.

Uchovávanie dát
Toto nastavenie určuje interval, počas ktorého Dotykačka uchováva lokálne dáta na pokladniach.
Štandardne sú zachované dáta za aktuálny a predchádzajúci mesiac (voľba AUTOMATICKY). Môžete však
nastaviť aj vlastný interval, prípadne uchovávať na pokladni všetky dáta. Staršie dáta sa z pokladnice
odmazávajú vždy po uzavretí zmeny

249

, je preto dôležité zmeny pravidelne uzatvárať. Dotykačka pred

odmazaním lokálnych dát kontroluje existenciu rovnakých údajov vo Vzdialenej správe

506

. Nemôže teda dôjsť

k odmazaniu dát, ktoré ešte nie sú z nejakého dôvodu synchronizované so Vzdialenou správou.
Ak potrebuje zobraziť na pokladni účtenku, ktorá už bola odmazaná, vyhľadajte ju v Histórii

235

. Akonáhle ju v

histórii otvoríte, účtenka sa automaticky stiahne do pokladne.

Príklad nastavenia:
Pokiaľ nastavíte interval 1 mesiac, a aktuálne je august, budú v pokladni prístupné dáta od 1. júla až do 31.
augusta. 1. septembra potom dôjde k automatickému odmazaniu dát za júl. Zhodne sa chovajú aj ďalšie
intervaly: 1 deň = dáta za dnešok a celý predchádzajúci deň.

Interval uchovávania údajov určuje veľkosť databázy pokladnice. Veľké
množstvo údajov v databáze môže spomaliť prevádzku pokladnice, najmä v
prípade veľkého počtu transakcií. Preto odporúčame ponechať predvolené
nastavenie. Staršie údaje sú vždy k dispozícii vo Vzdialenej správe

591

.

Prepojené pokladnice
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Pomocou tlačidla + PRIDAŤ POKLADNICU zadajte IP adresu pokladnice, z ktorej (alebo do ktorej) chcete
presúvať účty. Ak má prepojená pokladnica podporovanú verziu Dotykačky, pridá sa do zoznamu. Medzi
prepojenými pokladnicami môžete presúvať účty a vykonávať ich platby. Prepojené pokladnice sa zobrazia v
časti Otvorené účty

216

. Úplný postup presunu účtu nájdete v časti Presun účtu do inej pokladnice

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci

265

224

.

v časti

Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu
nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a
siete » Ďalšie » Ethernet.

· Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa

napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení,
prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať
pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti
nastavenia pevnej IP adresy.
· Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko

506

(cloud).

4.9.18 Sklady
Voľba Sklady ukazuje východiskový sklad, ktorý pokladnica používa. Predvolený sklad je automaticky
vytvorený po aktivácii aplikácie Dotykačka

112

. Každý sklad je reprezentovaný jednoznačným identifikátorom a

tým je ID skladu (uvedené v zátvorke).
Vytvoriť nový sklad môžete tlačidlom + VYTVORIŤ NOVÝ SKLAD alebo prostredníctvom webového
rozhrania Vzdialenej správy

712

. Pokiaľ potrebujete zmeniť východiskový sklad, ktorý pokladnica používa

(chcete napr. dve pokladne nasmerovať do rovnakého skladu), ťuknite vedľa vybraného skladu na tlačidlo
NASTAVIŤ AKO VÝCHODISKOVÝ.
Tu teda určujete k akým skladom bude mať každá pokladňa prístup. Ďalej môžete pomocou pravidiel

706

pre

každý produkt určiť z akého skladu bude odčítaný. Potom pokladnica používa východiskový sklad, ale určité
produkty (tie, pre ktoré vytvoríte pravidlá) čerpá z iného skladu.
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Dotyková pokladňa má vždy priradený východiskový sklad. K pokladnici je
však možné v rámci Vzdialenej správy pripojiť aj iné sklady. Ak chcete zmeniť
východiskový sklad pokladnice, musíte ho najprv vytvoriť a priradiť k tejto
pokladnici prostredníctvom Vzdialenej správy

713

. Potom ho vo vyššie

uvedených nastaveniach na pokladnici nastavte ako východiskový.

4.9.19 Samoobslužný režim
Samoobslužný režim je určený pre prevádzky, kde si môže zákazník sám na pokladni namarkovať tovar a
zaplatiť. Po zapnutí tohto režimu je nutné ešte vytvoriť užívateľský účet. Následne po prihlásení do tohto účtu
bude Dotykačka v samoobslužnom režime. Ten umožňuje iba výber kategórií a produktov na hlavnej
obrazovke, ich pridanie na účet a zaplatenie, prípadne naskenovanie čiarového kódu. Dotyková pokladňa
teda bude fungovať ako tzv. kiosk.
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Pokud budete používat samoobslužný režim, je nutné všechny ostatní
uživatelské účty chránit pinem

413

, aby se zákazníci nemohli přihlásit k jinému

neomezenému účtu.

Jak nastavit samoobslužný režim?
Prejdite do správy užívateľov

V Nastavenie aplikácie

344

413

a každému vytvorenému užívateľskému účtu aktivujte PIN

426

.

ťuknite na záložku Samoobslužný režim a zapnite ho. Tlačidlom +

VYTVORIŤ pridajte užívateľa pre samoobslužný režim. Stačí len zadať jeho meno, napr. Kiosk, ako
na obrázku nižšie.

Odhláste sa zo svojho účtu a ťuknutím na vytvoreného používateľa sa prihláste do samoobslužného
režimu. Ten umožňuje štandardné markovanie tovaru a platenie.
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Ak chcete ukončiť samoobslužný režim, jednoducho sa odhláste a prihláste sa
užívateľského účtu. Postranné menu

154

418

do bežného

, v ktorom nájdete odkaz na odhlásenie, zobrazíte (vysuniete)

potiahnutím prstom od ľavého okraja obrazovky.
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4.9.20 Žurnál dát
Aktiváciou povolíte ukladanie auditných dát o vybraných zmenách na pokladni. Dáta je potom možné
vyexportovať prostredníctvom užívateľskej zostavy Žurnál dát

621

vo Vzdialenej správe.

Ukladanie žurnálnych údajov môže spôsobovať spomaľovanie pokladnice.
Preto túto funkciu odporúčame aktivovať iba v prípadoch, keď záznamy
skutočne využijete.

4.9.21 Autorizácia

Autorizácia zariadenia
Zoznam zariadení, ktoré sú autorizované alebo čakajú na autorizáciu. Týka sa to napríklad spárovania
pokladnice s mobilným čašníkom

768

. Ťuknutím na autorizované zariadenie v zozname zobrazíte ďalšie

možnosti, napríklad premenovanie, priradenie štítkov

322

alebo zrušenie autorizácie.

Prepojené pokladnice
Pomocou tlačidla + PRIDAŤ POKLADNICU zadajte IP adresu pokladnice, z ktorej (alebo do ktorej) chcete
presúvať účty. Ak má prepojená pokladnica podporovanú verziu Dotykačky, pridá sa do zoznamu. Medzi
prepojenými pokladnicami môžete presúvať účty a vykonávať ich platby. Prepojené pokladnice sa zobrazia v
časti Otvorené účty

216

. Úplný postup presunu účtu nájdete v časti Presun účtu do inej pokladnice

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci

265

224

.

v časti

Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu
nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a
siete » Ďalšie » Ethernet.
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· Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa

napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení,
prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať
pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti
nastavenia pevnej IP adresy.
· Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko

506

(cloud).

Autorizácia aplikácie
Zoznam aplikácií, ktoré sú autorizované alebo čakajú na autorizáciu. To zahŕňa napríklad autorizáciu
aplikácie Rezervácia

749

.

4.9.22 Ostatné
Tieto nastavenia sú dôležité pre správne fungovanie dotykové pokladnice.
Neodporúčame ich meniť bez odporúčania technickej podpory!

Zaokrúhlenie
Počet zobrazených desatinných miest
Počet zobrazených desatinných miest pri cenách produktov na hlavnej obrazovke a v správe položiek. Toto
nastavenie tiež ovplyvňuje zobrazenie cien v účtoch a na vytlačených účtenkách. Ak tu nastavíte hodnotu 0,
nebude mať nasledujúce nastavenie Počet zobrazených desatinných miest pri položkách účtu žiadny vplyv,
pretože sa v tomto prípade budú vždy automaticky zaokrúhľovať všetky ceny na celé čísla. (Odporúčané
nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2 desatinné miesta)

Počet desatinných miest pri položkách účtu
Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie cien jednotlivých produktov na účtenke. Nastavená hodnota
neovplyvňuje počet zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie cien

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

4 Práca s pokladňou

476

naúčtovaných produktov. Podmienkou je, že Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu
1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie
0

Ceny sa vždy zaokrúhlia (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84 EUR, 84,50 EUR sa zaokrúhli na 85 EUR).

1

Zaokrúhľujú sa len desatinné miesta (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84,50 EUR).

2

Ceny sa nezaokrúhľujú (84,49 EUR sa nijako nezaokrúhľuje).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

Počet desatinných miest pre zaokrúhlenie pri celkovom súčte účtu
Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie celkovej ceny na účtenke. Nastavená hodnota neovplyvňuje počet
zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie celkovej ceny. Podmienkou je, že
Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu 1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre
väčšinu prevádzok: 0)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie
0

Celková cena sa vždy zaokrúhľuje (184,49 EUR sa zaokrúhľuje na 184 EUR, 184,50 EUR sa
zaokrúhľuje na 185 EUR).

1

Celková cena sa zaokrúhli na desatinné miesto (184,49 EUR sa zaokrúhli na 184,50 EUR).

2

Celková cena sa nebude zaokrúhľovať (184,49 EUR sa nebude nijako zaokrúhľovať).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

Váha
Vyžadovať stabilnú váhu
Neumožní pridať váženú položku

287

na účet, ak hodnota získaná z váhy nie je stabilná. Táto možnosť zabráni

účtovaniu váženého výrobku s nepresnou hmotnosťou.

Používať tary pri vážení
Pri zadávaní množstva pri váženom tovare zobrazí dialóg pre odčítanie tar. Tary je možné používať aj bez
pripojenej váhy. Problematikou vytvárania a používania tar v Dotykačke sa zaoberá táto kapitola
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Ostatné
Režim stáleho pripojenia
Špeciálny režim pre prácu s účtami využitím funkcie POS Actions v API Dotykačka

43

. Po aktivácii Dotykačka

neustále kontroluje front požiadaviek a spracováva prijaté dáta. Práca s POS Actions sa tak značne urýchli.
Nezapínajte, ak nepoužívate API Dotykačka týmto spôsobom.

Vypnúť pravidelný reštart aplikácie
Ak nie je táto voľba aktivovaná, aplikácia Dotykačka sa v nočných hodinách automaticky reštartuje (za
predpokladu, že je pokladňa v prevádzke). Pravidelné reštartovanie aplikácie pomáha udržať ju v optimálnom
stave. Po aktivácii sa pravidelné reštarty nebudú vykonávať.

4.9.23 Laboratórium Dotykačka
V tejto časti nájdete pripravované alebo experimentálne funkcie Dotykačky, takže si ich môžete vopred
vyskúšať.
Ak chcete získať prístup k týmto funkciám, najprv ťuknite na tlačidlo POUŽÍVAŤ FUNKCIE a potom zapnite
alebo upravte funkciu, ktorú chcete vyskúšať.

Dostupné funkcie
Režim zobrazenia

Zapnite tmavý režim aplikácie Dotykačka alebo automaticky prepínajte medzi
svetlým a tmavým režimom podľa dennej doby.

Používať rozšírenú
konfiguráciu platobných
metód

V nastavení platobných metód
metódy s odlišným nastavením.

Automaticky zasielať
doklady e-mailom

Ak máte zákazníka
priradeného k otvorenému účtu, po zaplatení sa mu na email automaticky odošle potvrdenie. Odosielanie môžete tiež dočasne vynútiť /
zakázať bez ohľadu na toto nastavenie priamo v platobnom dialógu.
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4.9.24 O aplikácii Dotykačka
Tento dialóg zobrazuje informácie o pokladničnom systéme.

Dátum zostavenia - Dátum vydania aktuálne používanej verzie.
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Párovací kód pokladnice - Jedinečný kód na spárovanie pokladne s Telefónnym asistentom.
Licenčný kľúč - Zobrazuje aktuálne používaný licenčný kľúč.
Informácie o databáze - Ťuknutím rozbalíte informácie o jednotlivých záznamoch v databáze pokladnice.

4.10 Aktualizácia aplikácií
Vždy odporúčame používať najnovšie verzie všetkých aplikácií. Nové verzie Dotykačky sa vydávajú v
intervaloch približne 30 až 40 dní. Nové verzie opravujú známe chyby a pridávajú aj nové funkcie. Hneď po
vydaní novej verzie je k dispozícii aktualizácia v aplikácii Dotykačka Marketplace

108

.

Vo väčšine prípadov sa aplikácie aktualizujú automaticky. Ak sa aplikácie z nejakého dôvodu neaktualizujú,
môžete ich aktualizovať ručne

480

alebo použiť nižšie uvedený postup

481

na obnovenie aplikácie Dotykačka

Marketplace. Vo väčšine prípadov je však nefunkčnosť automatickej aktualizácie spôsobená nekvalitným
internetovým pripojením.
Zoznamy zmien (informácie o aktualizáciách) sú pravidelne uverejňované v databáze znalostí (v českom jazyku)
alebo je môžete sledovať prostredníctvom tohto zdroja RSS (v českom jazyku).

· Aby aktualizácie fungovali, musí byť pokladňa pripojená k funkčnému

internetovému

87

pripojeniu.

· Vďaka pravidelným aktualizáciám

479

Dotykačka automaticky podporuje

všetky zmeny v platnej legislatíve.

Automatická aktualizácia
Distribúcia aktualizácií je vždy postupná. Nemusí sa dostať do vašej pokladnice presne v deň vydania.
Spravidla by však mala byť novo vydaná verzia na všetkých pokladniach približne do 5 - 7 dní od vydania.
Akonáhle teda vaša pokladňa dostane informáciu, že je k dispozícii nová verzia aplikácie, zobrazí sa tento
dialóg:
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Ťuknutím na tlačidlá v spodnej časti môžete aktualizovať okamžite alebo aktualizáciu odložiť o 30 minút. Po
tomto čase sa opäť zobrazí rovnaké dialógové okno a budete mať možnosť nainštalovať aktualizáciu alebo ju
odložiť o ďalších 30 minút.

Prebiehajúca aktualizácia je označená touto prekrývajúcou ikonou, ktorú
môžete pretiahnuť na ľubovoľné miesto na obrazovke:

Manuálna aktualizácia
Prejdite na úvodnú obrazovku a ťuknite na Dotykačka Marketplace pre spustenie aplikácie.
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Zobrazí sa prehľad všetkých pokladničných aplikácií. Keď je k dispozícii aktualizácia, vedľa aplikácie
sa zobrazí tlačidlo AKTUALIZOVAŤ. Ťuknite na toto tlačidlo, aplikácia sa aktualizuje na novú
(aktuálnu verziu).

Čo robiť ak sa aplikácie neaktualizujú automaticky?
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Ak sa pokladničné aplikácie neaktualizujú automaticky, zmažte dáta aplikácie Dotykačka
Marketplace v systéme Android podľa tohto postupu:
Pomocou gesta stiahnite hornú systémovú lištu a ťuknutím na ikonu ozubeného kolieska
získate prístup k nastaveniam systému Android.

Vyberte položku Aplikácie pre zobrazenie zoznamu nainštalovaných aplikácií.

Zo zoznamu zvoľte aplikáciu Dotykačka Marketplace a ťuknite na ňu.
Dotykačka - Kompletná príručka
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5 Aplikácia Sklad
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Aplikácia Sklad je neoddeliteľnou súčasťou Dotykačky. Slúži na prehľadnú evidenciu
produktov, ich množstvo a dodávateľov. V tejto aplikácii vykonáte inventúru alebo
naskladnenie a taktiež si zobrazíte skladové pohyby.
Skladová aplikácia umožňuje aj produkt jednoducho vyrobiť. Výroba sa týka produktov
vyrábaných v prevádzke, kedy k odťažovaniu surovín (receptúr) nedochádza
štandardne pri predaji, ale len pri výrobe.

484

Inštalácia a spustenie

486

Užívateľské rozhranie
Naskladnenie a výroba
Správa skladov

488

494

Správa dodávateľov

495

Inventúra (vážená inventúra)

496

501

Reporty

Hromadná inventúra a naskladnenie
Menu a nastavenie

501

503

Sklady možno spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy
informácie nájdete v tejto kapitole

679

506

. Ďalšie

.

5.1 Inštalácia a spustenie
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Aplikácia Sklad nie je v predvolenom nastavení v dotykovej pokladni nainštalovaná. Je teda potrebné ju
nainštalovať. Pre inštaláciu aplikácií sa pozrite do kapitoly Inštalácia aplikácií

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ak máte aplikáciu Sklad nainštalovanú, nájdete jej ikonu na hlavnej obrazovke pokladnice. Sklad otvoríte
ťuknutím na túto ikonu.

Rovnako tak môžete aplikáciu Sklad otvoriť priamo z Dotykačky ťuknutím na SKLAD v ľavom dlaždicovom
menu.
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5.2 Užívateľské rozhranie
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

Dotykačka - Kompletná príručka
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a vyššie. «
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Aplikácia Sklad je rozdelená na 3 základné časti. V časti

sa zobrazujú všetky produkty zoradené podľa

abecedy vrátane aktuálneho množstva. Výpis produktov môžete obmedziť ťuknutím na vybranú kategóriu
zobrazenú v hornej časti. Konkrétny produkt môžete nájsť zadaním jeho názvu do vyhľadávacieho poľa
V prostrednej časti

.

sa nachádza ponuka na prácu s aplikáciou sklad:

· Ťuknutím na ikonu Správa skladov

494

zobrazíte zoznam všetkých vytvorených skladov. Pre
jednoznačné rozlíšenie ich môžete ľubovoľne pomenovať.

· Správa dodávateľov

495

umožňuje pridávať, upravovať a odstraňovať dodávateľov jednotlivých

produktov.
· Inventúru položiek v sklade vykonáte ťuknutím na ikonu Inventúra

496

. Do inventúry môžete zahrnúť
všetky produkty v sklade alebo len produkty obmedzené vybranou kategóriou či štítkom.

· Položka Dodacie listy zobrazí naimportované elektronické dodacie listy

708

prostredníctvom Vzdialenej

správy. Tu je možné ich skontrolovať a naskladniť.
· Reporty

501

ponúkajú prehľady o skladových pohyboch, inventúrach či naskladnení. Prehľady
vyexportujete do .csv súboru alebo si ich môžete nechať poslať na zadaný e-mail.

· Hromadné naskladnenie alebo inventúra

501

umožňujú pomocou čítačky čiarových kódov naskladniť

tovar po kusoch či upraviť skladové množstvo v rámci inventúry.
· Položka Remitendy zobrazí naimportované remitendy prostredníctvom elektronických dodacích

listov
V časti

708

vo Vzdialenej správe. Tu je možné ich skontrolovať a prepísať do skladových pohybov.

sa zobrazuje aktuálny užívateľ, ktorým je užívateľ prihlásený v Dotykačke. V spodnej časti sa

nachádza chytrá klávesnica
otvoríte ponuku aplikácie

503

na vyhľadávanie položiek

488

a zadávanie hodnôt. Ťuknutím na ikony

alebo zobrazíte len vyrábané produkty

488

.

Ak chcete namiesto pôvodnej klávesnice (SmartPad) používať štandardnú
systémovú klávesnicu, vypnite v nastaveniach aplikácie

503

možnosť Používať

výhradne vstavanú SmartPad klávesnicu.
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5.3 Naskladnenie a výroba
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

Naskladnenie produktov
Výroba produktov

24

a vyššie. «

489

492

· Naskladnenie produktov i výrobu je možné vykonať aj prostredníctvom

webového rozhrania Vzdialenej správy. Na postup naskladnenia
produktov vo Vzdialenej správe sa pozrite do tejto kapitoly
686

potom popísaná tu

640

. Výroba je

.

· Vzdialená správa umožňuje tiež hromadné naskladnenie produktov, ako

to urobiť nájdete tu

688

.

· Ak vykonáte chybné naskladnenie alebo korekciu nejakého produktu,

vykonajte nové naskladnenie, kedy zodpovedajúce množstvo tohto
produktu pridáte alebo odoberiete (naskladnenie so znamienkom -) tak,
aby konečné množstvo na sklade sedelo.

V zozname produktov môžete listovať hore či dole pomocou gesta ťahania prstom po displeji

27

. To však nie

je ideálne v prípade veľkého počtu produktov. Ťuknutím na názov kategórie v hornej časti obmedzíte zoznam
produktov iba na túto kategóriu. Na vyhľadanie konkrétneho produktu použite klávesnicu, ktorá šikovným
našepkávaním vyhľadáva produkty podľa písmen nachádzajúcich sa na danej klávese. Napríklad produkty s
"rez" v názve tak vyhľadáte zadaním 739.
Ak v nastavení aplikácie Sklad

503

povolíte zobrazovanie Smartpad klávesnice, bude po ťuknutí do poľa na

hľadanie zobrazená štandardná alfanumerická klávesnica.
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Ako naskladniť produkt?
Akonáhle nájdete hľadaný produkt, ťuknite naň. Tým otvoríte kartu produktu, kde môžete sledovať
skladové pohyby, upraviť vlastnosti produktu (Názov, Kategóriu, EAN a PLU kód) a taktiež vykonať
jeho naskladnenie.
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V karte produktu ťuknite na záložku NASKLADNENIE. Záložka NASKLADNENIE umožňuje
vykonávať skladové operácie s vybranou položkou. Môžete tu vybrať dodávateľa a do poľa Faktúra
číslo zadať číslo faktúry, dodacieho listu či iné identifikačné číslo, ktoré následne umožní zjednotiť
naskladnenie niekoľkých položiek do jedného reportu.

Do poľa Množstvo

zadajte počet naskladneného produktu (kladné číslo = naskladnenie, záporné

číslo = korekcia). Pokiaľ chcete evidovať nákupnú cenu pre dodatočný výpočet zisku z tržieb, môžete
tu uviesť nákupnú cenu bez DPH, v prípade neplatiteľov DPH potom vašu konečnú nákupnú cenu.
Pre následné správne počítanie priemerného zisku

335

treba cenu vždy zadávať za jednotku, ktorá je

platná pre daný produkt. Na záložke NASKLADNENIE je vždy predvyplnená posledná nákupná cena.
Po ťuknutí na tlačidlo NASKLADNIŤ
skladov

494

bude produkt okamžite naskladnený. Pokiaľ používate viac

, je možné na záložke PRESUN

taktiež položku presunúť na iný sklad. Odporúčame sa

však vždy uistiť, že sa aktuálne nachádzame na správnom sklade, ktorého názov máme zobrazený
vľavo v hornej časti

.
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Vyššie uvedenými krokmi postupne naskladníte všetky produkty. Informácie o skladovom množstve produktov
sa automaticky prenesú do aplikácie Dotykačka na karty jednotlivých produktov.
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» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

492

24

a vyššie. «

Aktuálne skladové množstvo môžete rýchlo skontrolovať, ak na hlavnej
obrazovke Dotykačky dlhšie podržíte na dlaždicu vybraného produktu.
Zobrazia sa informácie o aktuálnom množstve na sklade.

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

Výroba
Výroba je zvláštny typ naskladnenia, kedy odťažovanie neprebieha štandardne pri predaji, ale len pri
naskladnení (výrobe) produktu. Ide typicky napríklad o chlebíčky alebo dezerty alebo iné výrobky, ktoré
vyrábate na prevádzke. Výroba v pokladni potom prebieha práve v aplikácii Sklad alebo prostredníctvom
Vzdialenej správy

686

. Ukážeme si, ako v aplikácii Sklad vyrobiť Kuba rez.
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V Dotykačke máte teda vytvorený produkt šunkový chlebíček vrátane surovín na receptúry

303

. Aby

mohol byť Kuba rez "vyrábaný", je nutné mu nastaviť správny príznak. Choďte teda do vlastností
produktu

293

a na záložke Všeobecné, v časti Sklad označte voľbu Vyrábaná položka. Taktiež musí

byť samozrejme aktívne odčítanie zo skladu. Nezabudnite zmenu uložiť. Vlastnosti produktu je možné
upraviť aj prostredníctvom Vzdialenej správy

628

.

Teraz prejdite do aplikácie Sklad, na záložke VÝROBA zadajte vyrobené množstvo
tlačidlo VYROBIŤ

a ťuknite na

. V tomto okamihu dôjde k odčítaniu použitých surovín zo skladu.
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Hotovo, šunkový chlebíček je vyrobený, suroviny zo skladu odpočítané. Môžete začať predávať
Pamätajte však na to, že pri klasickom naskladnení

489

či inventúre

496

148

.

nedôjde k odčítaniu surovín, je

nutné používať záložku VÝROBA.

5.4 Správa skladov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Ťuknutím na ikonu Správa skladov zobrazíte zoznam všetkých vytvorených skladov. Pri každom sklade
môžete pre ľahkú identifikáciu zmeniť jeho Názov.
Každý sklad má tiež vygenerované jednoznačné identifikačné číslo ID skladu. To je dobré poznať, pokiaľ
chcete zmeniť sklad, z ktorého Dotykačka čerpá. Každá pokladnica totiž štandardne používa východiskový
sklad, z ktorého odčerpáva produkty.
Pomocou Priradenia produktov

706

môžete definovať iný sklad pre určité produkty. Pokiaľ však potrebujete

aby napr. 2 pokladne používali zhodný sklad, je nutné na pokladniach východiskový sklad zmeniť. To
vykonáte zmenou skladu na každej pokladnici v Nastavenie aplikácie
východiskový sklad sa pozrite do kapitoly Sklady

Dotykačka - Kompletná príručka
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Viac skladov môžete vytvoriť prostredníctvom Vzdialenej správy

713

, kde tiež

definujete, aké sklady budú prístupné pre vybrané pokladne. Alebo môžete
pomocou pravidiel

706

rozhodnúť, z ktorého skladu sa budú jednotlivé produkty

čerpať. Potom nemusíte meniť východiskový sklad v jednotlivých pokladniach.

5.5 Správa dodávateľov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Na prehľadné rozdelenie produktov si môžete vytvoriť vlastný zoznam dodávateľov. Pri naskladnení
produktov

488

potom môžete zvoliť ich dodávateľa. Každému dodávateľovi môžete definovať jeho názov IČO,

e-mailovú adresu, telefónne číslo a PSČ.

Ako vytvoriť nového dodávateľa?
Zoznam vytvorených dodávateľov nájdete na ľavej strane
na tlačidlo

. Ak chcete pridať nového dodávateľa, ťuknite

. Po vyplnení všetkých údajov nezabudnite nového dodávateľa uložiť

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ako odstrániť dodávateľa?
Vytvoreného dodávateľa môžete vymazať prostredníctvom Vzdialenej správy
Dodávatelia. Viac informácií nájdete v kapitole Dodávatelia

676

506

na karte Zoznamy »

.

5.6 Inventúra (vážená inventúra)
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Pre ľahké dorovnanie skladových zásob v Dotykačke slúži inventúra. Môžete vykonať
úplnú inventúru alebo čiastočnú inventúru podľa zvolenej kategórie produktov či
štítkov. Prvú inventúru by ste mali vykonať ešte pred samotným používaním dotykovej
pokladnice.

Inventúru môžete vykonať aj prostredníctvom vzdialenej správy. Ďalšie
informácie nájdete v tejto kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka
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Ako vykonať inventúru?
Vážená inventúra

497

497

499

Ako vykonať inventúru?
Ak chcete vykonať úplnú inventúru, ťuknite na tlačidlo ZAČAŤ INVENTÚRU
čiastočnú inventúru, vyberte kategórie alebo štítky produktov
ťuknite na tlačidlo ZAČAŤ INVENTÚRU

Dotykačka - Kompletná príručka
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, ktoré chcete zahrnúť do inventúry, a

v časti Kategórie a Štítky (Tagy).
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Po spustení inventúry budú zobrazené všetky produkty alebo len produkty z vybraných kategórií a štítkov.
Každý riadok predstavuje jeden produkt. Vedľa názvu produktu uvidíte vpravo aktuálne skladové množstvo,
ďalej pole

na vpísanie množstva zisteného inventúrou a úplne vľavo potom rozdiel medzi pôvodným a

novým stavom skladu. Ťuknutím na ikonku lupy môžete vyhľadávať produkty na naskladnenie. Stačí zadať
ich názov.
Skladové množstvo je možné jednoducho zadať pomocou klávesnice a klávesom ENTER

odskočiť na

ďalší produkt. Pokiaľ pri niektorej položke nechcete inventúru vykonávať, jednoducho nechajte pole

na

vpísanie skladového množstva prázdne a preskočte na ďalší produkt.
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Počas inventúry sa jej stav priebežne ukladá. Ak teda napríklad omylom
zatvoríte aplikáciu Sklad, alebo ak sa aplikácia z nejakého dôvodu sama
ukončí, stav poslednej inventúry zostane uložený. Po opätovnom spustení
inventúry tlačidlom ZAČAŤ INVENTÚRU budete informovaní o prebiehajúcej
inventúre a môžete ju dokončiť.

Vážená inventúra
Pri produktoch

291

, ktoré majú vyplnený zodpovedajúci EAN kód

320

, sa zobrazí tlačidlo

pre váženú

inventúru. Inventúra vážením šetrí čas v prípade, že predávate rozlievané nápoje a máte k Dotykačke
pripojenú váhu

102

. Údaj je možné z váhy prepísať aj ručne. S váženou inventúrou súvisí aj toto nastavenie

v aplikácii Sklad. Pre fungujúcu váženú inventúru je vyžadované pripojenie na internet. Dotykačka načíta
informácie o fľašiach z internetovej databázy.
Položte fľašu na váhu a ťuknite na tlačidlo so závažím

. Do poľa pre množstvo sa automaticky doplní

množstvo produktu, ktoré zodpovedá obsahu vo zváženej fľaši (napr. 724 gramov môže zodpovedať 0,44
litra). Pri väčšine nápojov predávaných vo fľaši Dotykačka pozná hmotnosť plnej fľaše a dokáže na základe
jej váhy určiť zostávajúce množstvo. Týmto spôsobom tak veľmi rýchlo upravíte aktuálny stav rozlievaných
nápojov. Tlačidlami + a - zadajte plné fľaše na sklade. Tie sa pripočítajú k zváženému množstvu.
· Ak Dotykačka nepozná váženú položku, pošlite žiadosť o jej pridanie

pomocou tohto jednoduchého formulára. Overíme vašu žiadosť a potom
pridáme výrobok do databázy.
· Žiadosti o pridanie vážených položiek do katalógu vybavujeme vždy do 5.

dňa nasledujúceho mesiaca.
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Ak máte pripojenú tlačiareň, môžete tlačidlom Tlač

500

aktuálne zobrazenej položky pre jednoduchšiu

evidenciu vytlačiť. Na vytlačenom zozname je pri každom produkte voľné pole pre napísanie skladového
množstva. Doplnené hodnoty potom v rovnakom poradí jednoducho prepíšete do inventúry. Pre uloženie
hodnôt a dokončenie inventúry ťuknete na tlačidlo DOKONČIŤ INVENTÚRU

.

· Aktuálne skladové zásoby pri inventúre zahŕňajú predaný tovar zo

všetkých uzavretých účtov. Položky z otvorených účtov
skladu odčítané.
· Skryté produkty použité ako ingrediencie

216

nie sú zo

303

nebudú prístupné na sklade.
Pokiaľ potrebujete s týmito položkami pracovať na sklade, vytvorte skrytú
278

kategóriu
a do nej umiestnite všetky produkty používané ako
ingrediencie. Produkty v skrytej kategórii nebudú zobrazené na hlavnej
obrazovke

145

, ale budú prístupné v aplikácii Sklad

Dotykačka - Kompletná príručka
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5.7 Reporty
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Reporty poskytujú prehľadné informácie o skladových pohyboch. K dispozícii sú tieto reporty:
· Report transakcií - Zobrazuje všetky skladové pohyby vo všetkých skladoch.
· Report inventúr - Zoznam všetkých vykonaných inventúr zoradených vzostupne podľa dátumu a času.

Ťuknutím na vybraný záznam uvidíte prehľad produktov u ktorých bola vykonaná inventúra. Vybraný
záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.
· Report naskladnenia - Prehľad všetkých vykonaných naskladnení, vrátane naskladnenia pomocou

elektronických dodacích listov. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, ktoré boli naskladnené,
vrátane naskladneného množstva. Vybraný záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej
pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.
· Report remitend - Prehľad všetkých vykonaných remitendov. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte

produkty, ktoré boli vrátené, vrátane vráteného množstva. Vybraný záznam môžete vytlačiť na tlačiarni
účteniek alebo zaslať e-mailom.
· Report rozdielov dodacieho listu - Ukazuje množstevný rozdiel položiek medzi konečným prijatým

(naskladneným) stavom a stavom položky na elektronickom dodacom liste. Pokiaľ nejaký rozdiel vznikne,
znamená to, že bolo reálne dodaných menej, alebo naopak viac tovaru, než koľko bol na dodacom liste
obsiahnutý.

5.8 Hromadná inventúra a naskladnenie
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Hromadné naskladnenie a hromadná inventúra umožňuje jednoducho načítať pomocou
čítačky čiarových kódov

97

kusy položiek (tovaru) a následne tento počet kusov

naskladniť či upraviť v rámci inventúry.
Pokiaľ teda 3x načítate čiarový kód nejakého produktu, pridajú sa 3 kusy do inventúry
alebo na naskladnenie. Vždy po sňatí kódu čítačkou sa načíta 1 kus alebo jedno
balenie podľa nastavenia jednotky konkrétneho produktu. Vždy sa uplatní 1x jednotka či balenie, ktoré je vo
vlastnostiach produktu

288

nastavené. Hromadné naskladnenie a hromadná inventúra je teda primárne určená

pre veľkoobchody vykonávajúce kusovú inventúru či naskladnenie.
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Ako urobiť hromadnú inventúru alebo naskladnenie?
Na pokladni, ku ktorej máte pripojenú čítačku čiarových kódov, otvorte aplikáciu Sklad
menu

486

484

. V hlavnom

ťuknite na Hromadná inventúra alebo Hromadné naskladnenie.

Naskenujte čiarové kódy

320

tovaru, ktorý chcete naskladniť alebo upraviť jeho množstvo na sklade v

rámci inventúry. Pokiaľ čiarový kód korešponduje s niektorým produktom v pokladni, bude pridaný do
zoznamu. Alternatívne je možné vyhľadať a pridať do hromadnej inventúry či naskladnenia produkty
na základe ich názvu. Na to slúži tlačidlo

.

Tlačidlami

upravte množstvo každého produktu. Pre priame zadanie množstva môžete tiež ťuknúť

na tlačidlo

a zadať číslo pomocou zobrazenej dotykovej klávesnice. V prípade naskladnenia je

možné ďalej zadať prostredníctvom tohto tlačidla aj nákupnú cenu bez DPH. Chybne načítaný produkt
zmažete tlačidlom

. Pamätajte na to, že pokiaľ máte napr. 6 kusové balenie nápoja, je nutné

čiarový kód z nápoja načítať 6x alebo načítať 1x a potom ručne upraviť množstvo.
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Tlačidlom DOKONČIŤ INVENTÚRU alebo NASKLADNIŤ vpravo hore všetko uložte. K dokončenej
inventúre môžete pridať poznámku, v prípade ukončeného naskladnenia vyberiete dodávateľa a
vložíte číslo faktúry.

5.9 Menu a nastavenie
Menu aplikácie Sklad je prístupné cez ikonu troch bodiek vpravo hore a obsahuje položky uvedené nižšie.

Zmeniť sklad
Ak používate viac skladov, môžete po ťuknutí na túto položku vybrať sklad, s ktorým budete v aplikácii
pracovať.

Nastavenia
Ťuknutím na túto položku zobrazíte nastavenie skladovej aplikácie. Zmena týchto nastavení vyžaduje reštart
aplikácie Sklad:

Používať výhradne vstavanú SmartPad klávesnicu
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Ak je táto voľba aktívna, bude v aplikácii Sklad zobrazovaná len múdra klávesnica. Ak chcete pracovať so
štandardnou systémovou klávesnicou s možnosťou zadávania alfanumerických znakov a symbolov, túto
voľbu deaktivujte. Potom budete môcť vyhľadávať produkty pomocou štandardnej klávesnice.

Skryť produkty s vypnutým odpočítaním zo skladu
Aktiváciou tejto voľby skryjete v prehľade produktov v aplikácii Sklad tie produkty, ktoré nemajú aktívnu
možnosť Odpočítať zo skladu

292

.

Dodacie listy
Predvyplniť hodnoty na naskladnenie z hodnôt v dodacom liste / remitende
Pri naskladnení budú použité hodnoty množstva produktu uvedené na importovanom elektronickom dodacom
liste

708

vo Vzdialenej správe.

Inventúra
Jednotka hmotnosti pre inventúru vážením
Pri váženej inventúre sa použijú nastavené jednotky (Gramy / Kilogramy).

Minimálna jednotka pre inventúru vážením
Nastavte minimálnu používanú jednotku pre lepšiu presnosť váženej inventúry (1 g / 10 g / 100 g / 1 kg).

O aplikácii
Zobrazenie informácií o aktuálne používanej verzii aplikácie Sklad.

Odhlásiť sa
Ťuknutím na túto položku budete odhlásení zo skladovej aplikácie a bude zobrazený dialóg pre prihlásenie
užívateľa.
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6 Vzdialená správa
Po aktivácii

112

každej pokladnice sa pre ňu vytvorí webové úložisko, tzv. cloud. Pokladňa ukladá svoje údaje

a nastavenia do tohto úložiska, ktoré spravujete prostredníctvom Vzdialenej správy. V prípade, že už máte
aktivovanú druhú a ďalšiu pokladnicu, môžete tieto pokladnice pri aktivácii pripojiť k už existujúcemu cloudu,
takže údaje a nastavenia budú zdieľané (pozri obrázok nižšie).
Vzdialená správa je jednoduché webové rozhranie

510

pre správu jednotlivých dotykových pokladníc. Účet v

aplikácii Vzdialená správa sa vytvorí automaticky po úspešnom dokončení sprievodcu aktiváciou

112

pri prvom

spustení aplikácie Dotykačka. Vzdialená správa je optimalizovaná aj na zobrazenie na mobilných
zariadeniach, ako sú smartfóny alebo tablety. K svojim údajom tak môžete pristupovať odkiaľkoľvek.
Prostredníctvom Vzdialenej správy môžete, okrem iného, hromadne naimportovať
zmenu či hromadné naskladnenie

688

, inventúru

702

a taktiež nastaviť práva

538

549

produkty, vykonať ich

jednotlivým zamestnancom

(užívateľom). Vzdialená správa teda umožňuje vzdialene, napríklad z pohodlia domova, spravovať jednotlivé
pokladne a sledovať tržby.
Dáta z jednotlivých pokladníc sa synchronizujú

507

v reálnom čase. Pre aktuálne údaje je potrebné, aby

pokladnice mali stabilné internetové pripojenie. Ak však pokladnice nemôžu byť trvalo pripojené k internetu,
dáta sa synchronizujú vždy, keď je pripojenie aktívne, a to aj spätne. Stav služieb vzdialenej správy možno
sledovať na stránke https://status.dotykacka.cz.
Synchronizačné správy majú životnosť 14 dní. Pokiaľ teda vykonáte zmenu pokladničných dát vo Vzdialenej
správe alebo pokladni a pokladňu nepripojíte do 14 dní k internetu, zmeny sa neprenesú a vypršia.
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Synchronizácia dát

507

507

Prevádzka viacerých pokladníc

509

Prihlásenie do Vzdialenej správy
Filtrovanie údajov podľa dátumu

Nastavenia Vzdialenej správy
Hromadný import / export
Hromadné naskladnenie
584

514

522

Správy z Dotykačky

Panel záložiek

510

522

(nastavenia osobných a fakturačných údajov, nastavenia práv užívateľov)

549

688

(kompletné možnosti Vzdialenej správy)

Nastavenia užívateľa
Zákaznícky displej

522

(nastavenia prihláseného účtu)

719

Na prácu s webovým rozhraním Vzdialenej správy odporúčame používať
internetový prehliadač Chrome, prípadne Firefox. Nepodporované sú naopak
všetky verzie Internet Explorer a vstavané bezmenné prehliadače v
operačnom systéme Android (Android Web View).

Rozhranie Vzdialenej správy si môžete vyskúšať pomocou špeciálneho demo
účtu. Demo Vzdialenej správy slúži len na vyskúšanie a zoznámenie sa so
Vzdialenou správou. Dáta tu uvedené sú testovacie a nie sú prepojené so
žiadnou pokladnicou. Môžete si teda bez obáv vyskúšať napr. pridávanie
produktov alebo nastavenie receptúr (odťažovania)

644

. Stačí sa do Vzdialenej

správy prihlásiť pod týmto účtom:
E-mail: demo@dotykacka.cz
Heslo: touchpo_84406

6.1 Synchronizácia dát
Údaje z každej pokladnice sa automaticky synchronizujú so Vzdialenou správou

506

v reálnom čase.

Synchronizáciu vykonáva každá pokladnica vždy, keď sa vykoná užívateľská operácia. Ak pokladnica nie je
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508

trvalo pripojená k internetu, synchronizácia prebieha vždy, keď je pripojenie aktívne. Preto je pre aktuálne
údaje v službe Vzdialená správa potrebné aktívne internetové pripojenie

88

.

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie a údaje nie je možné synchronizovať so Vzdialenou správou,
ikona mráčiku na hlavnej obrazovke

145

Dotykačky bude červená.

Ak aktivujete viac pokladníc v rámci svojho užívateľského účtu vo Vzdialenej
správe, budú tieto pokladnice automaticky zdieľať niektoré dáta. Pre viac
informácií sa pozrite do tejto kapitoly

509

.

Koľko dát spotrebuje Dotykačka na svoju prevádzku?
Spotreba aplikácií Dotykačka + Dotykačka Marketplace je v strednej prevádzke cca 300 - 600 MB mesačne.
V závislosti na používanom zariadení môžu však ďalšie dáta spotrebovať systémové aplikácie a aplikácie
Google (OS Android, Klávesnica, Google Services) a to od 1,5 GB až do 10 GB za mesiac. Dátová náročnosť
systémových služieb sa však netýka mobilného pripojenia, kedy sú spotrebovávané dáta systémovo
obmedzované.
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V reálnej prevádzke si samotná aplikácia Dotykačka pri účtovaní (fiškalizácia položiek + zapísanie pohybov
do databázy) nevezme z internetového pripojenia viac ako 30 - 50 KB/s. Neovplyvňuje teda nijako rýchlosť
internetového pripojenia, pretože prenášané objemy dát sú v reálnom čase veľmi malé.
Odporúčaný minimálny mesačný dátový limit pre mobilné pripojenie je 500 MB, ideálne 1 GB.

Majte prosím na pamäti, že Dotyková pokladňa by mala slúžiť ako
jednoúčelové zariadenie. Neinštalujte do zariadenia ďalšie aplikácie tretích
strán. Tieto aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia a tiež na prenášané
dáta.

6.2 Prevádzka viacerých pokladníc
V prípade použitia viacerých pokladní, bude štandardne každá nová pokladňa priradená pod rovnaký
užívateľský účet zákazníka a úložisko (cloud) vo Vzdialenej správe. Tieto pokladne potom automaticky
zdieľajú nasledujúce dáta:
· Produkty a ich nastavenia
· Užívateľské účty
· Zákaznícke účty

628

670

665

· Stoly v aplikácii Rezervácia

749

Pokiaľ bude každá pokladnica účtovať v inej mene alebo bude mať nastavené
rozdielne zaokrúhľovanie, je nutné také pokladnice prevádzkovať oddelene.
Rovnako tak, ak si neželáte, aby pokladnice zdieľali dáta v rámci jedného
úložiska. Pre oba tieto prípady vytvoríte nové úložisko (cloud) pri aktivácii
pokladnice

129

, prípadne kontaktujte technickú podporu.

Prevádzka viacerých pokladníc so zdieľanými dátami

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

510

Mapa stolov
Na každej pokladni si môžete navoliť až 5 strán mapy stolov. To sa robí v nastavení Mapa stolov

437

, kde si

mapu stolov môžete tiež úplne vypnúť, pokiaľ ju nechcete používať, prípadne neskôr opäť zapnúť. Samotná
práca s mapami stolov a ich prepínanie je popísaná v rovnomennej kapitole Mapa stolov

246

.

Mapu stolov je potrebné na každej pokladni nastaviť zvlášť.

Ceny produktov
Zmena vlastností produktov sa prejaví vo všetkých pokladniach. Ak chcete napríklad zmeniť cenu produktu
651

len pre konkrétnu pokladňu, môžete to urobiť napríklad vytvorením pravidla na zmenu ceny

662

obmedzenie produktov na konkrétnu pokladňu môžete použiť pravidlá na skrytie produktov

v čase. Na
.

Sklad
Štandardne každá pokladnica používa vlastný východiskový sklad. Pokiaľ potrebujete pre pokladne nastaviť
zdieľaný sklad, vytvorte vo Vzdialenej správe nový sklad

713

a nastavte jeho prístupnosť pre všetky či vybrané

pokladne. Nezabudnite potom na každej pokladni nastaviť tento sklad ako východiskový

470

.

6.3 Prihlásenie do Vzdialenej správy
Ak sa chcete prihlásiť do webového rozhrania vzdialenej správy, prejdite na stránku
https://admin.dotykacka.sk. V prihlasovacom dialógovom okne zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste
zadali v sprievodcovi aktiváciou
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Výber úložiska (cloudu)

511

512

Ako obnoviť svoje prihlasovacie údaje?

513

Použitie e-mailovej adresy a hesla na prihlásenie nie je najbezpečnejšia
metóda. Pokiaľ chcete prístup k dátam vo Vzdialenej správe zabezpečiť,
nastavte si tzv. dvojfaktorové prihlásenie

526

. Na prihlásenie tak bude nutné,

okrem e-mailu a hesla, zadať ešte jednorazový kód vygenerovaný v aplikácii
Google Authenticator.
Rozhranie Vzdialenej správy si môžete vyskúšať pomocou špeciálneho demo
účtu. Demo Vzdialenej správy slúži len na vyskúšanie a zoznámenie sa so
Vzdialenou správou. Dáta tu uvedené sú testovacie a nie sú prepojené so
žiadnou pokladnicou. Môžete si teda bez obáv vyskúšať napr. pridávanie
produktov alebo nastavenie receptúr (odťažovania)

644

. Stačí sa do Vzdialenej

správy prihlásiť pod týmto účtom:
E-mail: demo@dotykacka.cz
Heslo: touchpo_84406
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Na prácu s webovým rozhraním Vzdialenej správy odporúčame používať
internetový prehliadač Chrome, prípadne Firefox. Nepodporované sú naopak
všetky verzie Internet Explorer a vstavané bezmenné prehliadače v
operačnom systéme Android (Android Web View).

Výber úložiska (cloudu)
Každá pokladnica ukladá dáta do úložiska vo Vzdialenej správe, ktorému hovoríme cloud. Pokiaľ priradíte
pokladne do jedného spoločného cloudu, budú vzájomne zdieľať dáta a produkty. Vzdialená správa teda
môže spravovať niekoľko pokladníc pripojených k rôznym cloudom. Každý cloud môže napr. reprezentovať
jednu pobočku či predajňu a pod. Nový cloud je možné vytvoriť v sprievodcovi aktiváciou

129

.

Ak máte vytvorených viac cloudov, bude po prihlásení do Vzdialenej správy zobrazená obrazovka s ich
výberom:

Vyberte cloud, ktorý chcete spravovať a kliknite naň. Tým sa do zvoleného cloudu prihlásite a uvidíte stránku
s prehľadom

586

jednotlivých pokladníc, ktoré do tohto cloudu patria. Prepínať medzi cloudami je možné aj

ťuknutím na číslo a názov cloudu v záhlaví:

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

513

Ako obnoviť svoje prihlasovacie údaje?
Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, ťuknite na odkaz Zabudli ste heslo? v dialógu prihlásenia,
pozri prvý obrázok

510

.

V ďalšom kroku zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do Vzdialenej správy, a
kliknite na tlačidlo HLEDEJ.
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Ak ste zadali správnu e-mailovú adresu, budete informovaní o možnostiach obnovenia hesla. Teraz
kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ. Na zadaný e-mail dostanete odkaz na zmenu hesla.

Pokiaľ správu s odkazom na zmenu hesla nedostanete, skontrolujte prosím
ostatné zložky vo vašej pošte, predovšetkým zložku Nevyžiadaná pošta
(Spam). Prípadne kliknutím na text Žiadny e-mail mi neprišiel vykonáte
opakované odoslanie správy.

Pre kompletný návod, ako obnoviť zabudnuté heslo, sa pozrite do našej
databázy znalostí (v českom jazyku).

6.4 Filtrovanie údajov podľa dátumu
Veľa informácií vo Vzdialenej správe môžete filtrovať podľa zvoleného časového obdobia. Slúži na to
kalendárové pole v záhlaví každej stránky s údajmi, ktoré je možné takto filtrovať. V kalendári je možné vybrať
z prednastavených rozsahov. Kliknutím na prednastavený rozsah dôjde k automatickému nastaveniu
kalendára na zvolené obdobie. Navyše pomocou tlačidiel v záhlaví môžete rovno zobrazené záznamy
obmedziť na posledný deň, týždeň, mesiac či rok.
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V závislosti na tom v akej časti Vzdialenej správy sa pohybujete, sú dostupné dva druhy kalendárov. Práca s
nimi sa mierne líši a je popísaná nižšie.

Nová verzia kalendára

515

Pôvodná verzia kalendára

517

Nová verzia kalendára
Tento kalendár využívajú predajné reporty Tržby
zostavy

600

a je použitý aj v správe rezervácií

Kliknutím do časti

717

592

a Vystavené doklady

593

. Ďalej ho používajú dátové

.

môžete rovno zadať rozsah od do, a to vždy podľa vybraného obdobia v časti

Pokiaľ tu teda bude zvolené MESAČNÝ, zadajte do časti
zvolíte DENNÝ rozsah, do časti
Kliknutím na ikonu kalendára

Dotykačka - Kompletná príručka
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budete môcť zadať rozsah daný dvoma dátami - dd.mm.rrrr.
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Kliknutím na jednu z týchto možností v časti

516

nastavte najbežnejšie časové obdobie. Pomocou kalendára

si potom môžete vybrať vlastný interval. Najprv vyberte mesiac a rok
začiatku

, potom označte konkrétny deň

. Ak sa mesiac a rok zhodujú, môžete označiť aj deň začiatku. Vybraný deň začiatku sa zvýrazní.

Potom rovnakým spôsobom vyberte končiaci deň. Celý interval sa označí v kalendári a zobrazené dátumy
budú zodpovedať tomuto intervalu.

· Na základe aktuálneho kalendárneho dátumu sa automaticky zobrazí

príslušné obdobie, ak bolo nastavené. Ak teda nastavíte kalendár v
rýchlych možnostiach na Tento mesiac, v nasledujúcom mesiaci sa
budú zobrazovať dátumy z aktuálneho mesiaca a nie z predchádzajúceho
mesiaca.
· Ak sa zobrazuje veľké množstvo údajov, údaje sa načítajú automaticky

pri posúvaní myšou. Preto tu nie je klasické stránkovanie.
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Pôvodná verzia kalendára
Tento kalendár je použitý pre predajné reporty Zaparkované účty
využívajú pôvodné zostavy

608

596

a Pokladničné pohyby

a niektoré stránky pod záložkou Sklady

679

337

. Ďalej ho

.

Ak potrebujete vybrať vlastný rozsah, vyberte položku Vlastný a ťuknutím na pravý a ľavý mesiac vyberte
začiatok a koniec obdobia, za ktoré chcete zobraziť údaje. Dátum môžete zadať aj priamo do polí
formáte dd/mm/rrrr. Kliknutím na ikony

môžete prechádzať kalendárom podľa mesiacov a rokov.

Nakoniec nastavený rozsah potvrďte kliknutím na tlačidlo Nastaviť
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Ak potrebujete ako časové obdobie nastaviť iba jeden deň, ťuknite dvakrát na
zvolený deň v ľavom či pravom mesiaci. Správne vybraný dátum poznáte
podľa tvaru zeleného štvorčeka v kalendári. Pokiaľ je zaoblený, máte všetko
zadané správne a kalendár vám dovolí prostredníctvom tlačidla Nastaviť
rozsah uložiť.

6.5 Generovanie zostáv a prehľadov
Táto kapitola približuje, akým spôsobom fungujú exporty dát vo Vzdialenej správe. Exportovať zo Vzdialenej
správy môžete rôzne pokladničné dáta (produkty, kategórie, zákazníkov...) a ďalej potom dátové zostavy
alebo reporty

591

600

(tržby, vystavené účtenky, skladové pohyby...). V závislosti na údajoch, ktoré chcete

vyexportovať, je podporovaný formát Excel, .csv alebo .pdf a export prebieha buď okamžite alebo na pozadí.
Tlačidlá pre export dát sú dostupné v záhlaví stránky. Iba v prípade pôvodných zostáv

608

ich nájdete priamo

pri každej zostave.

Okamžité generovanie
Generovanie na pozadí
Ako vygenerovať dáta?

518

519

519

Okamžité generovanie
Predajné reporty Tržby

592

, Vystavené doklady

593

a dátové zostavy

600

sú generované okamžite, tzn. po

kliknutí na tlačidlo exportu do vybraného formátu. Je teda nutné počkať na stiahnutie vygenerovaného
súboru, prípadne zobrazenie dialógu na uloženie stiahnutého súboru. Súbor môže byť tiež automaticky
stiahnutý do zložky Stiahnuté súbory alebo iné podľa nastavenia vášho internetového prehliadača.
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V prípade exportu zostav a prehľadov do formátu .pdf je generovanie
obmedzené na maximálne 1000 položiek. Ak údaje v exportovanej zostave
obsahujú celkovo viac ako 1000 položiek, exportovaný súbor .pdf nebude
obsahovať jednotlivé položky, ale len súhrny / celkové hodnoty všetkých
položiek. Preto sa súhrny vždy zhodujú bez ohľadu na počet položiek.

Generovanie na pozadí
Ostatné predajné reporty, staršie zostavy

608

sú generované na pozadí. To znamená, že na vygenerovanie

týchto dát nemusíte čakať. Na vygenerovaný prehľad budete upozornený správou v prehliadači

521

. Všetky

vygenerované zostavy a reporty potom nájdete na záložke Zostavy » História exportov odkiaľ si ich môžete
kedykoľvek stiahnuť.
Na stránku s vygenerovanými prehľadmi sa presuniete aj kliknutím na ikonu v záhlaví Vzdialenej správy
Tlačidlom Stiahnuť

vybrané dáta, tlačidlom Zmazať vybraný export zmažete. Na zmazanie všetkých

predtým vyexportovaných dát a zostáv použite tlačidlo Zmazať všetko

.

Ako vygenerovať dáta?

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

.

6 Vzdialená správa
Na vybranej stránke, v reportu

520
591

alebo vo vybranej zostave

600

použite tlačidlo na export do formátu

Excel .pdf alebo .csv.
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Teraz bude na pozadí vytvorený požadovaný prehľad či zostava. Pokiaľ je súbor vytvorený okamžite,
bude po vygenerovaní súboru zobrazený dialóg prehliadača na stiahnutie súboru, alebo bude súbor
rovno stiahnutý do zložky podľa nastavenia vášho prehliadača.
Keď budú pri exportoch generovaných na pozadí súbory pripravené, nájdete ich na záložke Zostavy
» História exportov. Na dokončený export budete tiež upozornení informačnou správou vpravo hore.
Kliknutím do tohto oznámenia požadovaný súbor rovno stiahnete.
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6.6 Správy z Dotykačky
V hornom paneli webového rozhrania Vzdialenej správy nájdete ikonku upozorňujúcu na nové správy z
Dotykačky. Správy, ktoré obdržíte, sa môžu týkať nesplatených faktúr, či dôležitých obchodných a
technických informácií. Správy o nezaplatených faktúrach sú zobrazované aj priamo na displeji dotykovej
pokladne, ako jednorazové upozornenie.

Hneď ako dostanete novú správu, ikonka obálky v hornom paneli zmení farbu a zobrazí počet neprečítaných
správ. Súbežne sa tiež objaví v hornej časti žltý pruh s informáciou o novej správe. Toto oznámenie skryjete
kliknutím na krížik.
Kliknutím na ikonku obálky zobrazíte neprečítané správy. Vlastnú správu zobrazíte kliknutím na ňu v prehľade
správ. Stlačením tlačidla

správu natrvalo vymažete.

6.7 Možnosti Vzdialenej správy
Ponuka Možnosti Vzdialenej správy, ktorá je prístupná cez ikonu ozubeného kolieska

na hornej lište,

umožňuje okrem iného meniť informácie priradené k vášmu užívateľskému kontu vo Vzdialenej správe. Tu si
môžete zmeniť užívateľské heslo, nastaviť bezpečné dvojfaktorové overovanie a upraviť svoje osobné alebo
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firemné údaje. Nájdete tu aj prístup na zákaznícky portál moje.dotykacka.cz s prehľadom licencií a faktúr za
používanie pokladničného systému Dotykačka.

Výber cloudu

523

Moja Dotykačka (Zákaznícky portál - Na Slovensku nie je zatiaľ podporované.)
Technická podpora
Nastavenie účtu
Odhlásenie

524

525

525

525

Výber cloudu
Tu môžete prepínať medzi svojimi cloudmi

534

, ak ich máte viac ako jeden. Cloudy sú prehľadne zoskupené

podľa spoločností. Kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ otvorte vybraný cloud.
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Dáta Dotykačky sú uložené v cloude, čo je zabezpečené dátové úložisko na internete, ktoré komunikuje s
vašou pokladňou a dáta s ňou synchronizuje. S lokálnou pokladnicou aj s týmto vzdialeným úložiskom môžete
pracovať prostredníctvom webového rozhrania, ktoré nazývame Vzdialená správa

506

.

Cloudov môžete mať viacero, napríklad v prípade dvoch obchodov s rôznymi sortimentmi výrobkov. Prihláste
sa do Vzdialenej správy a jednoducho vyberte,
sprievodcovi aktiváciou

129

523

s ktorým úložiskom (cloudom) chcete práve pracovať. V

môžete vytvoriť nový cloud (pre jednu alebo viac samostatných pokladníc). V

drvivej väčšine prípadov si však vystačíte len s jedným cloudom, v ktorom jednotlivé pokladnice dáta zdieľajú.

Moja Dotykačka (Zákaznícky portál - Na Slovensku nie je zatiaľ podporované.)
Výberom tejto možnosti sa dostanete na zákaznícky portál moje.dotykacka.cz. Do portálu sa prihlásite
pomocou rovnakých prihlasovacích údajov ako do vzdialenej správy. Tu nájdete prehľad svojich licencií a
vystavených pravidelných faktúr vrátane informácií o ich úhrade. Faktúry môžete jednoducho zaplatiť
prostredníctvom platobnej brány. V prípade licencií máte potom možnosť aktivovať alebo deaktivovať ich na
vybrané obdobie alebo upraviť fakturačné obdobie. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole.
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Technická podpora
Táto voľba vás presmeruje na stránky centra technickej pomoci spoločnosti Dotykačka a môžete tu vytvoriť
žiadosť o technickú pomoc. Pokiaľ potrebujete vygenerovať PIN na prístup technika do vašej Vzdialenej
správy, použite rovnomennú funkciu

537

v ponuke Nastavenie cloudu

534

.

Nastavenie účtu
Tu môžete vykonať nastavenie osobných informácií, vrátane zmeny hesla a osobných údajov. Viac o týchto
možnostiach nájdete v ďalšej samostatnej kapitole

526

.

Odhlásenie
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Táto možnosť vás odhlási zo Vzdialenej správy a presmeruje na prihlasovaciu obrazovku

510

.

6.7.1 Nastavenie účtu
Tu môžete vykonať okrem iného nastavenie osobných informácií, vrátane zmeny hesla a osobných údajov.
Pre viac informácií o nasledujúcich možnostiach na ne kliknite:

Zmena hesla

526

Dvojfaktorové prihlásenie
Osobné údaje

526

533

Zmena fakturačných údajov

533

6.7.1.1 Zmena hesla
Vo Vzdialenej správe prejdite na Nastavenie účtu

522

. Na záložke Zmena hesla zadajte do najprv svoje

aktuálne heslo, ktoré používate na prihlásenie. Potom zadajte 2x nové heslo a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pri ďalšom prihlásení do Vzdialenej správy

510

použite nové heslo.

6.7.1.2 Dvojfaktorové prihlásenie
Dvojfaktorová autentizácia (2FA OTP) je veľmi bezpečný spôsob prihlásenia užívateľa. Okrem štandardného
užívateľského mena a hesla je pre prihlásenie ešte nutný jednorazovo generovaný kód, ktorý má časovo
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obmedzenú platnosť. S dvojfaktorovou autentizáciou sa môžete stretnúť napríklad pri internetovom
bankovníctve, keď po zadaní mena a hesla potrebujete ešte platný SMS kód.
Na prihlásenie do Vzdialenej správy môžete tiež aktivovať dvojfaktorovú autentizáciu a výrazne tak
zabezpečiť svoje dáta. Pokiaľ máte dvojfaktorovú autentizáciu aktivovanú, nie je možné sa do Vzdialenej
správy prihlásiť len na základe e-mailovej adresy a hesla. Potrebujete jednorazový kód, ktorý získate v
aplikácii Google Authenticator. Kód je platný iba pre vaše telefónne číslo.
Aby ste mohli použiť dvojfaktorovú autentizáciu je nutný chytrý telefón s operačným systémom Android alebo
iOS (Apple iPhone).

Ako nastaviť dvojfaktorové overovanie?

527

Prihlásenie do Vzdialenej správy pomocou overovacieho kódu
Deaktivácia dvojfaktorového overovania

531

532

Ako nastaviť dvojfaktorové overovanie?
Vo Vzdialenej správe prejdite na Nastavenie účtu

522

. Na záložke Osobné údaje

533

zadajte do poľa

Telefónne číslo svoje aktívne mobilné číslo a kliknite na tlačidlo Uložiť.
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Z Google Play alebo Apple Store si stiahnite a nainštalujte do mobilného telefónu aplikáciu Google
Authenticator. Potom prejdite na záložku Dvojfaktorové prihlásenie a kliknite na tlačidlo Nastaviť
dvojfaktorovú autentizáciu.

Otvorte aplikáciu Google Authenticator a ťuknite na tlačidlo Začíname. V ďalšom kroku vyberte
možnosť Skenovať QR kód.
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V aplikácii Vzdialená správa teraz prejdite na záložku Dvojfaktorové prihlásenie a naskenujte
zobrazený QR kód. Ak sa zobrazí výzva na inštaláciu čítačky, nainštalujte ju. Po naskenovaní QR
kódu vygeneruje aplikácia Google Authenticator overovací kód, ktorý zadáte do poľa

. Nastavenie

potom uložte.
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Na ďalšie prihlasovanie do Vzdialenej správy budete od tohto okamihu potrebovať rovnaký overovací kód.
Ten bude zobrazený vždy po spustení aplikácie Google Authentificator. Overovací kód je platný cca. 20
sekúnd, potom je vygenerovaný nový kód. Každý kód má teda obmedzenú platnosť.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

531

Prihlásenie do Vzdialenej správy pomocou overovacieho
kódu
Po ďalšom prihlásení do Vzdialenej správy sa po zadaní štandardných prihlasovacích údajov zobrazí ďalší
prihlasovací dialóg. Do tohto dialógu zadajte vygenerovaný overovací kód (OTP kód) z aplikácie Google
Authenticator a ťuknite na tlačidlo LOGIN.
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Ak nemôžete zadať kód, je tu možnosť nechať si ho poslať v textovej správe na mobilný telefón, ktorý máte
uvedený v Nastavenie účtu na záložke Osobné údaje

533

.

Deaktivácia dvojfaktorového overovania
Ak chcete vypnúť dvojfaktorové prihlásenie, prejdite do časti Nastavenie účtu a vyberte kartu Dvojfaktorové
prihlásenie

526

. Ak je overovanie povolené, na zobrazenej stránke bude k dispozícii tlačidlo na vypnutie.
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6.7.1.3 Osobné údaje
Na zmenu osobných údajov otvorte Nastavenie účtu

522

a prejdite na záložku Osobné údaje. Tu si môžete

upraviť vlastné meno, e-mail a telefónne číslo. E-mailová adresa je dôležitá pre prihlasovanie do Vzdialenej
správy. Zadané telefónne číslo môžete využiť na dvojfaktorovú autentizáciu

526

. Po úprave údajov uložte

zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť.

6.7.1.4 Zmena fakturačných údajov
Ak chcete zmeniť údaje o spoločnosti, otvorte Nastavenie účtu

522

a prejdite na kartu Fakturačné údaje. Tu

upravte informácie o svojej spoločnosti. Po úprave informácií uložte zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť.
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Zadané telefónne číslo a e-mail sa vložia do fakturačného systému Dotykačky.
Na tieto kontaktné údaje vám budú zasielané prípadné upomienky o
nezaplatení licenčného poplatku.

6.8 Nastavenie cloudu
Pokladničné dáta sú uložené v cloude, čo je zabezpečené dátové úložisko na internete, ktoré komunikuje s
vašou pokladnicou a synchronizuje s ňou údaje. S lokálnou pokladnicou aj s týmto vzdialeným cloudom
môžete pracovať prostredníctvom webového rozhrania, ktoré nazývame Vzdialená správa

506

.

Môžete mať viacero cloudov, napríklad v prípade dvoch obchodov s rôznymi sortimentmi výrobkov. Prihláste
sa do Vzdialenej správy a jednoducho vyberte,
sprievodcovi aktiváciou

129

523

s ktorým úložiskom (cloudom) chcete práve pracovať. V

môžete vytvoriť nový cloud (pre jednu alebo viac samostatných pokladníc). V

drvivej väčšine prípadov si však vystačíte len s jedným cloudom, v ktorom jednotlivé pokladnice zdieľajú
údaje.
Ponuka Nastavenie cloudu, ktorá je prístupná cez ikonu cloudu na hornej lište obrazovky, skrýva niekoľko
dôležitých nastavení:
Nastavenie pokladníc
eTržby

536

536
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Technická podpora

537

Používatelia vzdialenej správy
Správa webhookov
Správa integrácií

535

538

544

547

Nastavenie cloudu
Toto nastavenie umožňuje zmeniť názov cloudu a skryť grafy v prehľade na domovskej obrazovke
vstup do nastavenia kliknite na ikonu mraku
prepínač

. Do poľa

586

. Pre

zadajte nový názov cloudu alebo prepnite

a kliknite na Uložiť. Prepínač v polohe ON znamená, že sa grafy zobrazia; v polohe OFF sa

grafy v prehľade na domovskej obrazovke nezobrazia.
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6.8.1 Nastavenie pokladníc
Prehľad informácií o vybranej pokladni a prevádzke. Skutočné nastavenie pokladnice sa vykonáva priamo v
dotykovej pokladnici v časti Nastavenie pokladnice

347

. Po ťuknutí na ikonu mraku vyberte v ľavých záložkách

položku Nastavenie pokladníc a teraz vyberte pokladnicu
V časti

, pre ktorú chcete zobraziť informácie.

môžete nastaviť alebo upraviť adresu prevádzkarne a zobrazenie kategórií na základe štítkov

Ak ste pri aktivácii

112

281

.

zadali adresu, zobrazí sa tu. Vyplnená adresa prevádzkarne sa automaticky nastaví ako

hlavička na tlač účteniek

398

.

Nezabudnite potvrdiť a uložiť zmeny kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ v záhlaví.

6.8.2 eTržby
etržby
Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné do pokladnice veľmi jednoducho nahrať certifikát potrebný na
komunikáciu so servermi Finančnej správy v režime EET. Toto nastavenie je platné len pre režim EET v
Českej republike.
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6.8.3 Technická podpora
Ak sa technik potrebuje pripojiť k Vzdialenej správe

506

zákazníkov, tento prístup musí byť z bezpečnostných

dôvodov autorizovaný. PIN môžete vygenerovať prostredníctvom Vzdialenej správy alebo priamo z
pokladnice

266

.

Ako vygenerovať PIN zo Vzdialenej správy?
Prihláste sa

510

do webového rozhrania Vzdialenej správy a kliknite na ikonu mráčika v záhlaví

Kliknite na záložku Technická podpora

.

. Na zobrazenej stránke kliknite na tlačidlo Generuj PIN

. Zobrazený autorizačný kód, ktorý sa objaví v poli nad tlačidlom, potom oznámte technikovi. Bez
tohto kódu nie je možný prístup k vašim dátam.
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6.8.4 Používatelia vzdialenej správy
Túto možnosť použite na pridelenie práv užívateľom na vykonávanie jednotlivých operácií v rámci Vzdialenej
správy. Úplný zoznam užívateľských práv pre vzdialenú správu nájdete v tejto kapitole

541

.

Okrem práv na vykonávanie jednotlivých operácií vo Vzdialenej správe môžete
tiež určiť práva pre pokladničné operácie

432

či aplikáciu Sklad

484

. Postup

vytvorenia užívateľského účtu v pokladni a priradenie práv nájdete v tejto
kapitole

429

Ako pridať užívateľa a priradiť mu práva pre Vzdialenú správu?
Tlačidlom Pridať

pridávate užívateľa, tlačidlom Upraviť

pridávate, alebo odoberáte,

užívateľom jednotlivé práva na prácu vo Vzdialenej správe. Po stlačení tlačidla Pridať bude
zobrazené pole pre e-mailovú adresu nového užívateľa.
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V prípade, že teda pridávate nového užívateľa, zadajte jeho e-mail do poľa

a kliknite na Overiť.

Proces overenia kontroluje jedinečnosť emailovej adresy, s ktorou sa užívateľ do systému prihlasuje.
Táto adresa teda musí byť unikátna v rámci všetkých užívateľov Vzdialenej správy, inak sa zobrazí
hláška "Tento email je už registrovaný". V takom prípade použite iný e-mail. Výnimkou sú užívatelia, s
ktorými zdieľate aspoň jeden cloud. Ich e-mail použiť môžete, aj keď sú už v systéme registrovaní.
Po overení e-mailu sa zobrazia ďalšie voľby. Teraz pre nového užívateľa vyberte Užívateľské meno
a Jazyk (povinné)

. Pokiaľ editujete existujúceho zákazníka, údaje budú už vyplnené a vy ich

len skontrolujte, prípadne upravte.
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V pravej časti editačného okna nájdete nasledujúce položky:
· Informatívne pole Cloud

, ktoré ukazuje, pre ktorý cloud budete užívateľovi priraďovať práva.

· Prepínač Sprístupniť cloud

v predvolenom - zapnutom stave umožní vybranému užívateľovi
prístup na cloud, ktorého číslo je uvedené v poli .

· Tlačidlo +

rozbalí strom práv tak, že budú zobrazené všetky dostupné práva, čo je vhodné

pre editáciu. Tlačidlo tento strom zbalí - bude vidieť len prvú úroveň z každej skupiny práv a
zoznam tak bude prehľadnejší.
· Tlačidlo Vybrať všetko

(predvolený stav) označí všetky práva, čo znamená, že užívateľ

bude mať nad týmto cloudom plnú kontrolu. Tlačidlom Zrušiť všetko
užívateľovi odoberieme.

naopak všetky práva

· Kliknutím na zvolené oprávnenie

ho užívateľovi odoberiete. Neaktívne práva nie sú
podfarbené na zeleno. Ak znova kliknete na neaktívne právo, užívateľovi sa znova priradí a bude
podfarbené na zeleno . Kliknutím na položku, ktorá má pred sebou znamienko + pridávate,
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alebo odoberáte, všetky práva, ktoré sú v úrovniach pod ňou. Kliknutím priamo na znamienka +
a - rozbaľujete a zbaľujete jednotlivé vetvy stromu.
· Po nastavení všetkých práv kliknite na Uložiť, prípadne môžete všetko zrušiť tlačidlom Zrušiť na

konci stránky.

Po uložení bude na e-mailovú adresu nového užívateľa odoslané heslo. Na prihlásenie do Vzdialenej
správy teda použije svoj e-mail a toto heslo. Heslo potom môžete zmeniť (resetovať) v možnostiach
Vzdialenej správy

522

v časti Nastavenie účtu

526

alebo v prihlasovacom dialógu

513

.

6.8.4.1 Prehľad užívateľských práv vo Vzdialenej správe

Prehľad užívateľských práv vo Vzdialenej správe
Postup, ako nastaviť a priradiť práva jednotlivým užívateľom, nájdete v nadradenej kapitole Nastavenie
cloudu

538

.
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Prístup do nastavenia cloudu
47

Prístup k nahratiu
certifikátu EET

Povolí / zakáže užívateľovi nahrať certifikát EET
(Nie je podporované pre Slovensko.)

prostredníctvom Vzdialenej správy.

Generovanie pinu pre
technickú podporu

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť vygenerovať kód PIN
prihlásenie technika do Vzdialenej správy zákazníka.

Nastavenie práv
používateľov vzdialenej
správy

Užívateľ s týmto právom bude môcť spravovať tento zoznam práv.

Zmena adresy prevádzky

Užívateľ s týmto právom bude môcť upravovať adresu prevádzkarne
pokladňu.

Viditeľnosť hlavného
prehľadu

Zobrazí /skryje pre užívateľa východiskovú stránku

586

537

potrebný na

536

pre každú

Vzdialenej správy.

Prístup do predajných reportov
Export predajných
reportov

Umožní / zakáže užívateľovi prístup do Predajných reportov

591

.

Prístup do zostáv
600

Export zostáv

Umožní / zakáže užívateľovi prístup do Zostáv

Úprava cien v čase

Umožní / zakáže užívateľovi meniť ceny produktov podľa časového obdobia
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Prístup k zoznamom
Import / Export

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť používať tlačidlá na import / export dostupné na
jednotlivých Zoznamov .
622

Prístup do zoznamu produktov a kategórií
Editácia produktov a
kategórií

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Produkty

626

a Kategórie

659

.

Prístup do zoznamu zákazníkov
Editácia zákazníkov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zákazníkov

665

.

Prístup do zoznamu zamestnancov
Editácia zamestnancov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zamestnancov

670

.

Prístup do zoznamu skladov
Editácia skladov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Sklady

679

.

Prístup do zoznamu dodávateľov
Editácia dodávateľov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Dodávateľov

676

.

Prístup do zoznamu skrývania produktov
Editácia skrývania
produktov

Užívateľ s týmto právom bude môcť editovať Skrytie produktov

662

.

Prístup do zoznamu poverení EET
Editácia poverení EET

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Predaj v poverení.
(Nie je podporované pre Slovensko.)

Prístup k skladom
Export v skladoch

Povolí / zakáže užívateľovi exportovať údaje zo zoznamov pod záložkou Sklady

679

.

Prístup k stavom skladu
681

Zobrazenie skladových
pohybov

Užívateľ s týmto právom bude môcť editovať Stavy skladov

.

Skladové notifikácie

Užívateľ s týmto právom bude môcť vytvárať a upravovať pravidlá pre stráženie
skladového množstva .
684

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

544

Prístup k zoznamu
naskladnení

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zoznam naskladnenia

Prístup k zoznamu
presunov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zoznam presunov

700

688

.

.

Prístup k zoznamu inventúr
702

Možnosť vykonávať
inventúru

Užívateľ s týmto právom bude môcť vykonávať inventúru v Zozname inventúr

Zobrazenie rozdielu
inventúry

Užívateľ s týmto právom bude môcť zobraziť aktuálny stav skladu pri inventúre
môže ho tiež skopírovať do vykonávanej inventúry.

Zobrazenie detailu
inventúry

Užívateľ s týmto právom bude môcť zobraziť detaily inventúr v Zozname inventúr

Prístup k priradeniu
produktov k skladom

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Priradenie produktov

Prístup k el. Dodacím
listom

Užívateľ s týmto právom bude mať prístup k elektronickým dodacím listom

Prístup k nastaveniu
zákazníckeho displeja

Užívateľ s týmto právom bude môcť nastavovať Zákaznícky displej

Zobrazenie a editácia
faktúr
a fakturačných údajov

Užívateľ s týmto právom môže upravovať údaje o spoločnosti
ich prezerať.
(Nie je podporované pre Slovensko.)

348

719

706

.

704

a

702

.

.

708

.

.

na faktúrach a tiež si

Okrem práv na vykonávanie jednotlivých operácií vo Vzdialenej správe môžete
tiež určiť práva pre pokladničné operácie

432

či aplikáciu Sklad

484

. Postup

vytvorenia užívateľského účtu v pokladni a priradenie práv nájdete v tejto
kapitole

429

6.8.5 Správa webhookov
Webhooky sú užívateľsky definované HTTP volania, ktoré umožňujú, na základe určitej udalosti v Dotykačce,
vykonať definovanú akciu, napr. poslať informáciu o skladovom pohybe do e-shopu apod. Táto funkcia je
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určená pre vývojárov.

Pre lepšiu integráciu pokladničného systému Dotykačka je možné zaregistrovať webhooky, ktoré zasielajú na
zadanú adresu informácie o zmene jednotlivých entít.
Aktuálne sú podporované webhooky pre nasledujúce entity:
· Skladové pohyby

545

(na konkrétnom sklade)

· Predajné položky

546

(produkty)

· Pohyby bodov pri zákazníckom účte

547

· Realizované predaje
· Rezervácie

717

Pre jednu entitu je možné mať definovaných viac webhookov. Pri každom z nich je možné definovať, či bude
volaný jednou z dvoch metód:
· GET: Požiadavka slúži ako ping a neobsahuje žiadne dáta.
· POST: Požiadavka obsahuje v tele JSON list obsahujúci jeden alebo viac záznamov.

Príklady požiadaviek (POST)
Skladové pohyby
[
{
"avgpurchasepricewithoutvat": null,
"branchid": 193440357,
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"created": 1567787960104,
"currency": "CZK",
"employee_id": 0,
"inventoryid": null,
"invoicenumber": null,
"note": null,
"order_id": 2.4137645982054e+15,
"product_id": 8.0311313152812e+14,
"purchasepricewithoutvat": null,
"quantity": "-1",
"quantitystatus": "0",
"stocktransactionid": null,
"stocklogid": 3.0390946566338e+15,
"supplier_id": null,
"transactiontype": "SALE",
"unit": "Piece",
"warehouseid": 193440357,
"synced": 0,
"versiondate": 1567787960230
}
]

Predajné položky
[
{
"bitflags": 1536,
"ctlg_amount_id": null,
"ctlg_bind_type": null,
"ctlg_item_id": null,
"categoryid": 3.3955730426472e+14,
"currency": null,
"deleted": 0,
"description": "",
"discountpercent": "0",
"discountpermitted": 1,
"display": 1,
"dnids": null,
"ean": "",
"eetsubjectid": null,
"hexcolor": "#BA68C8",
"marginmin": null,
"modifiedby": "0",
"name": "bdtest",
"noteslist": null,
"onsale": 0,
"packaging": "1",
"plu": "",
"points": "0",
"pricewithvat": "50",
"pricewithoutvat": "43.47826086956522",
"productid": 2.112090313741e+15,
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"purchasepricewithoutvat": "15",
"requirespriceentry": 0,
"sortorder": 1.3297681284524e+18,
"stockdeduct": 1,
"stockoverdraft": "ALLOW",
"stockquantity": "-60",
"subtitle": "238378",
"supplier_id": null,
"supplierproductcode": null,
"tagslist": null,
"units": "Piece",
"vat": "1.15",
"canonicalname": "bdtest",
"numcanonicalname": "238378",
"synced": 0,
"versiondate": 1567787059475,
"unitsmeasurement": null,
"packagingmeasurement": null
}
]

Pohyby bodov pri zákazníckom účte
[
{
"branch_id": 193440357,
"created": 1567787831505,
"customer_id": 3.9025083776719e+14,
"employee_id": 0,
"id": 2.7090307149034e+15,
"note": null,
"order_id": 1.2803012539544e+15,
"pointgroup": 1,
"points": "1",
"synced": 0,
"versiondate": 1567787831505
}
]

6.8.6 Správa integrácií
Tu nájdete prehľad všetkých aktívnych integrácií služieb alebo systémov tretích strán s Dotykačkou.
Integrácia vlastne znamená prepojenie so Vzdialenou správou a vzájomnú synchronizáciu dát. Každá
prepojená aplikácia má vygenerovaný token, na základe ktorého je autorizovaná na komunikáciu so
Vzdialenou správou. V prehľade sú teda uvedené tokeny pre vami pripojené služby a aplikácie.
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Pre zobrazenie konkrétneho tokenu je nutné integráciu tlačidlom
zaškrtnutí poľa tlačidlom

rozbaliť. Potom je možné daný token po

v záhlaví zmazať. Hneď ako token vymažete, priradená aplikácia alebo služba

prestane s Dotykačkou komunikovať a daná integrácia sa stane nefunkčná! Má to teda zmysel len pre
integrácie, ktoré už preukázateľne nepoužívate.

Prehľad natívne podporovaných integrácií nájdete v tejto kapitole

729

.

Integráciu iných systémov možno vykonať prostredníctvom rozhrania API
Dotykačka

43

.

6.9 Nastavenie jazyka
Dotykačka a Vzdialená správa

506

podporujú tieto jazyky:

Český / Slovenský / Poľský / Anglický / Nemecký / Vietnamský / Čínsky
Jazyk používaný vo Vzdialenej správe môžete zmeniť jednoduchým kliknutím na označenie jazyka v hornej
lište. Zmena jazyka sa prejaví okamžite.
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Jazyk Vzdialenej správy môžete zmeniť aj v nastavení osobných údajov
potrebujete zmeniť jazyk pokladnice, pozrite si túto časť

39

533

. Ak

.

6.10 Hromadný import / export
Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné do pokladničného systému Dotykačka naimportovať alebo z
neho exportovať nasledujúce položky:
· Produkty
· Kategórie
· Štítky

561

565

568

· Zákazníci

569

· Zľavové skupiny
· Dodávatelia

572

573

· Receptúry (odťažovanie)
· Inventúry

575

581
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Podľa vašej licencie Dotykačka

550
24

môžu byť niektoré položky pre import/export nedostupné. Postup

importu/exportu je pre každú položku totožný. Stačí prejsť vo webovom rozhraní Vzdialenej správy

622

na

záložku Zoznamy na konkrétny zoznam alebo do zostavy Prehľad odťažovania pre import odťažovaných
surovín

575

(receptúr). V záhlaví stránky s vybraným zoznamom nájdete tlačidlo na vykonanie exportu do

formátu .xls alebo .csv.
Vyexportovaný súbor môžete upraviť a potom spätne naimportovať, ale už len vo formáte .csv pomocou
tlačidla pre import. Vyexportovaný .xls súbor je teda nutné po úprave vždy uložiť do formátu .csv a ten spätne
naimportovať. Import formátu .xls nie je podporovaný.

Ako správne vykonať import dát približuje táto kapitola

553

, kde nájdete

príkladný postup importu produktov a ich vlastností s využitím programu Excel.
S importom produktov do pokladne vám tiež môžeme pomôcť. Stačí, keď si
stiahnete jeden zo súborov v tomto článku (českom jazyku) a doplníte ho o vaše
dáta. Tento súbor potom zašlite na technickú podporu s požiadavkou na
import dát. Import dát vykonávame iba prostredníctvom týchto súborov.

Ako importovať / exportovať položky do pokladnice?
Import a export si ukážeme na príklade produktov. Prejdite na záložku Zoznamy » Produkty.
Pomocou tlačidla

môžete uložiť (exportovať) existujúce produkty do formátu .csv alebo Excel. Vždy

však možno importovať iba formát .csv. Ak chcete importovať produkty, kliknite na tlačidlo IMPORT
a vyberte možnosť Import produktov.
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V ľavej časti obrazovky sa objaví pole pre import. Tlačidlom
.csv, ktorá obsahuje vzorové dáta. Najprv však v menu

je možné stiahnuť šablónu vo formáte

zvoľte zodpovedajúce kódovanie súboru

pre import. V prípade vyexportovaných a upravených položiek z pokladne ponechajte východiskové
nastavenie. Kliknutím do časti

potom otvoríte dialóg pre výber súboru a vyberte pripravený

importný súbor vo formáte .csv. Súbor musí byť pripravený podľa požiadaviek, ktoré sú pri každej
položke uvedené (pozri zarážky s položkami

549

na začiatku tejto kapitoly). Akonáhle súbor vyberiete,

dôjde k jeho nahratiu do pokladne.
Do pokladne je možné mimo produktov naimportovať aj odťažovanie (receptúry)

575

, tento typ importu

určujete pod tlačidlom IMPORT (viď predchádzajúci obrázok).
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Kliknutím na tlačidlo STIAHNÚŤ ŠABLONU si stiahnete vzorový súbor, ktorý
po doplnení dát je možné použiť k opätovnému importu. Táto šablóna už
obsahuje všetky potrebné stĺpce, stačí doplniť iba dáta, v tomto prípade
vlastnosti vašich produktov.

Dokončený import súboru spoznáte podľa zobrazenej informácie v pravom hornom rohu. Teraz je teda
súbor správne naimportovaný. Pri ďalšej synchronizácii Dotykačky budú naimportované či zmenené
produkty v dotykovej pokladni k dispozícii.
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· Vždy použite na import túto doplnenú šablónu alebo upravený

vyexportovaný súbor. Importovaný súbor musí byť vo formáte .csv, import
súborov .xls(x) či iných formátov nie je podporovaný! Nikdy neimportujte
žiadne vlastné súbory, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dátovej
štruktúry databázy!
· Ak chcete .csv súbor upraviť pomocou programu Excel, je potrebné, aby

stĺpce s číslami productId, categoryId, sortOrder, ean a plu mali
formát Text. V opačnom prípade sa súbor nemusí správne alebo vôbec
naimportovať. Nastavenie formátu nájdete v tejto kapitole

558

.

· Všetky stĺpce v importnom súbore ponechajte aj v prípade, že

neobsahujú žiadne dáta. Stĺpce bez dát nemažte. Kódovanie súboru
musí byť UTF-8 prípadne Windows 1250 (CP-1250), inak bude chybne
zobrazená diakritika.
· Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (bodkočiarka) a , (čiarka).

V prípade použitia bodkočiarky, je možné oddeľovať desatinné miesta
čísel čiarkou a bodkou. V prípade použitia čiarky ako oddeľovača dát, je
nutné na oddelenie desatinných miest použiť bodku.

6.10.1 Import dát krok za krokom
Táto kapitola vás prevedie krok za krokom ukážkovým importom produktov prostredníctvom Vzdialenej
správy. Na základe tohto postupu zvládnete vykonať import vlastnými silami. Tento postup je určený pre tých,
ktorí ešte nemajú v pokladni žiadne produkty. Typicky ho teda využijete na prvé naplnenie pokladne novými
položkami.

Dôležité poznámky
· Pri importe nových produktov do pokladne dostane každý produkt jedinečné číslo (productId). Toto

číslo slúži na neskoršiu aktualizáciu zhodného záznamu. Ak si teda naimportované produkty z pokladne
vyexportujete a v súbore zmeníte vlastnosti produktu s productId 6351216842362154, budú zmeny
tohto produktu pri ďalšom importe prenesené do pokladne. Vďaka existujúcemu productId pokladňa
pozná, že sa jedná o súčasný produkt. Pokiaľ hodnotu v stĺpci productId vymažete, bude do pokladne
založený produkt nový.
· Ak editujete pomocou programu Excel .csv súbor s existujúcimi produktmi z pokladne, je nutné nastaviť

hodnotu stĺpcov productId, categoryId, sortOrder, ean a plu na Text a takto súbor uložiť. Excel totiž
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dáta v tomto stĺpci môže vyhodnotiť ako čísla a automaticky ich upraviť. Tým dôjde k zmene
jednoznačného identifikátora produktu a súbor nebude možné po úpravách spätne naimportovať. Pre
správny postup sa pozrite do tejto kapitoly

558

.

· Stĺpce, ktoré nevyužijete nemažte, respektíve zmažte len ich obsah bez záhlavia s názvom stĺpčeka.
· Správne pripravený .csv súbor s dátami si overíte otvorením v poznámkovom bloku.
· Pokiaľ sú u niektorých produktov v pokladni po importe chybné údaje, tieto produkty nemažte. Produkty

z pokladnice vyexportuje a v súbore len upravte nesprávne údaje a znova ho naimportujte. Vďaka
zhodnému productId budú vlastnosti produktov opravené.
· Aby bolo možné upravený súbor do pokladne nahrať, musí minimálne obsahovať dáta vo vyžadovaných

položkách (stĺpikoch). Tieto stĺpce nemôžu byť prázdne. Popis jednotlivých položiek (stĺpcov) v
importnom súbore, vrátane vyžadovaných, nájdete v kapitole Import produktov

561

.

· Ako oddeľovač môžete použiť ; (bodkočiarka) a , (čiarka). V prípade použitia bodkočiarky, je možné

oddeľovať desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. V prípade použitia čiarky ako oddeľovača dát, je
nutné na oddelenie desatinných miest použiť bodku.

Ideme importovať produkty
Prihláste sa do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. V pravom hornom rohu
stránky kliknite na tlačidlo IMPORT a zvoľte Import produktov. Ďalej si pomocou tlačidla STIAHNUŤ
ŠABLÓNU

stiahnite šablónu pre import (productsTemplate.csv) a uložte ju do počítača.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

555

Otvorte súbor productsTemplate.csv v tabuľkovom editore, v našom prípade to bude Excel. Po
otvorení sa zobrazia len textové informácie v riadkoch, ktoré nie sú rozdelené do buniek. Pre
pohodlnú úpravu je vhodné rozdeliť informácie do jednotlivých buniek (stĺpcov). Môžeme to urobiť
pomocou sprievodcu, ktorého ponúka Excel. Tým sa údaje medzi čiarkami rozdelia do stĺpcov.
Vyberte oba riadky textu a prejdite na kartu Údaje, kde vyberte položku Text do stĺpcov.
Ďalšou možnosťou je importovať súbor priamo pomocou sprievodcu, postup nájdete v kapitole
Nastavenie správneho formátu buniek

558

.

Otvorí sa sprievodca prevodom textu do stĺpcov. V prvom kroku ponechajte zvolenú voľbu Oddelené
a pokračujte ďalej. Ako oddeľovač označte čiarku. Ďalej nastavte formát Text pre stĺpce productId,
categoryId, sortOrder, ean a plu. Vždy na vybraný stĺpec v sprievodcovi kliknite a zvolťe formát.
Akonáhle sprievodcu ukončíte tlačidlom Dokončiť budú jednotlivé položky rozdelené do stĺpcov.
Takto máte správne pripravený súbor na editáciu a môžete začať pridávať jednotlivé položky. Pri
editácii ponechajte záhlavie (názvy stĺpcov) v tabuľke, začnite teda od druhého riadku, ktorý prepíšte.
Informácie v ňom sú len príkladové.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

556

Popis jednotlivých položiek (stĺpcov) v importnom súbore nájdete v kapitole Import produktov

561

.

Akonáhle máte súbor naplnený dátami, uložte ho v rovnakom formáte, teda .csv (oddelený čiarkami).
Správne pripravený súbor overíte otvorením v poznámkovom bloku, kde uvidíte text s diakritikou a
čísla bez chýb oddelené bodkočiarkami.
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Teraz sa opäť presuňte do webového rozhrania Vzdialenej správy a na stránke importu nastavte
kódovanie Windows 1250, v ktorom ste súbor uložili na formát .csv. Kliknutím do časti

zvoľte

upravený a uložený súbor productsTemplate.csv. Automaticky dôjde k jeho nahraniu do pokladne.
Ak ste vybrali nesprávne kódovanie a importované produkty majú nesprávnu diakritiku, importujte
súbor znova, tentoraz s iným kódovaním.

Importované produkty by sa mali zobraziť v prehľadu. Po synchronizácii sa nové produkty zobrazia aj
v pokladnici Dotykačka.
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6.10.2 Nastavenie správneho formátu buniek
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Ak upravujete súbor dát vyexportovaný zo Vzdialenej správy v programe Excel, je nutné, aby stĺpce s číslami
v importnom súbore ako productId alebo categoryId a ďalšie mali formát Text. V opačnom prípade sa súbor
nemusí správne alebo vôbec naimportovať späť do Vzdialenej správy.
Jednoduchšie je vyexportovať dáta do Excelu, upraviť ich a uložiť do formátu CSV. Formát Excel totiž
importovať do pokladne nemožno. Je samozrejme možné vyexportovať rovno formát CSV, avšak vďaka
správaniu Excelu, dôjde k zmene formátu buniek s číslami, ktorý je nutné upraviť. Preto je práca s .csv
súborom v Exceli o niečo zložitejšia. Oba postupy sú uvedené nižšie.

Vyššie uvedené platí len pre súbory, ktoré získate exportom už vytvorených
produktov zo Vzdialenej správy, tzn. v prípade, že chcete vykonať úpravu
existujúcich produktov. Pokiaľ nemáte v pokladni ešte žiadne produkty, v
importnom súbore s novými produktmi nemusíte stĺpček productId uvádzať, a
jeho formát tak nie je dôležitý

Export do programu Excel - Ako upraviť exportovaný súbor v programe Excel
1. Vyexportujte a stiahnite dáta zo Vzdialenej správy vo formáte Excel.
2. Súbor otvoríte a skontrolujte správny formát stĺpčekov s číslami - productId, categoryId, sortorder a
prípadne aj ďalších. Stĺpčeky s nesprávne zobrazenými hodnotami označte a zmeňte formát buniek na
Text.
3. Upravte údaje a potom súbor uložte ako CSV (oddelený čiarkami).
4. Naimportujte upravený .csv súbor do Vzdialenej správy. Pri importe zvoľte kódovanie Windows 1250.

Export do formátu CSV - Ako správne importovať súbor CSV do programu
Excel
1. Vyexportujte a stiahnite dáta zo Vzdialenej správy vo formáte CSV.
2. Spustite program Microsoft Excel.
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3. Kliknite na záložku Údaje > Z textového súboru/súboru CSV .
4. Vyberte .csv súbor, ktorý budete v Exceli upravovať.
5. V zobrazenom dialógu ponechajte kódovanie 1250 a oddeľovač Čiarka. Správne kódovanie spoznáte
podľa správneho zobrazenia diakritiky v náhľade.
6. V dialógu kliknite na tlačidlo Transformovať údaje, zobrazí sa tabuľka zdrojových dát.
7. V tabuľke kliknite postupne na záhlavie stĺpikov productId, categoryId, sortOrder, ean, plu a
prípadne aj ďalších, ktoré obsahujú nesprávne transformované čísla (napr. 4,13011E+15; null) a v
hornom paneli na karte Domov vyberte pre každý zo stĺpčekov Typ údajov: Text.
8. V dialógu Zmeniť typ stĺpca kliknite vždy na Nahradiť aktuálnu, hodnoty v stĺpčekoch budú
prevedené na správny formát čísel.
9. Po zmene v hornom paneli kliknite na Zavrieť a načítať.
10.Zobrazené dáta v Exceli upravte a potom uložte ako CSV (oddelený čiarkami).
11.Naimportujte upravený .csv súbor do Vzdialenej správy. Pri importe zvoľte kódovanie Windows 1250.

Postup exportu XLS súborov a importu CSV súborov
Export
Vyberte zoznam

, ktorý chcete exportovať, potom kliknite na tlačidlo EXPORT v hornej lište a

vyberte položku Excel

Dotykačka - Kompletná príručka

. Tým sa vybraný zoznam vyexportuje do formátu .xls.

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

560

Otvorte exportovaný súbor .xls v programe Excel, vykonajte požadované úpravy a uložte súbor vo
formáte .csv. Pozrite si odrážky na začiatku kapitoly

558

.

Pri editácii dávajte pozor na to, aby ste:
· Pri mazaní riadkov zmazali samotné riadky, nielen ich obsah. Pri importe

tabuľky s prázdnymi riadkami bude zobrazená chybová hláška.
· Pri zmene ceny bez DPH zmazali cenu s DPH a naopak. Jedine tak bude

program môcť správne dopočítať druhú hodnotu.
· Nemali v bunkách s číslami (kódy) medzery pred alebo za hodnotami.

Import
V hornom paneli vyberte možnosť IMPORT

a vyberte možnosť Import produktov. V dialógovom

okne, ktoré sa otvorí na pravej strane stránky, ponechajte kódovanie Windows 1250
kliknite na časť

a potom

a vyberte súbor .csv, ktorý ste upravili a uložili v predchádzajúcom kroku. Tým sa

súbor naimportuje.
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6.10.3 Import produktov
Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať produkty a ich kategórie

565

. Pokiaľ už

máte produkty či kategórie vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž
tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii
existujúcich produktov a kategórií. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte
.xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.
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Postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

562
553

. Ak chcete zmeniť

DPH hromadne pre jednotlivé produkty, pozrite si tento článok (v českom jazyku) v
našej databáze znalostí. Prípadne sa pozrite do tejto kapitoly

351

.

Každý produkt či kategória je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore,
bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v
dotykovej pokladni. Položky v importnom súbore korešpondujú s vlastnosťami produktov

628

.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Produkty.
Ak ešte nemáte vytvorené produkty a kategórie a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si šablónu pre
import

554

a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje táto kapitola

553

.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Importný súbor pre produkty
626

externalId

Jedinečné číslo produktu
(vyberte si ľubovoľnú číselnú radu, napr. 101, 102 atď.). Každý
výrobok musí mať toto jedinečné číslo. Číslo, ktoré už bolo použité pre vymazaný produkt, nie je
možné opätovne použiť.

productId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

categoryId

Jedinečné číslo kategórie . Podľa tohto čísla bude výrobok zaradený do príslušnej kategórie.
Ak necháte ID kategórie prázdne, produkt sa automaticky priradí do všeobecnej kategórie
Import. V prípade, že chcete produkt priradiť do novej kategórie, vyplňte categoryId ako
akékoľvek jedinečné číslo pre každú novú kategóriu.

categoryName

Názov kategórie

name

Názov produktu

ean

EAN kód
produktu (viacero kódov oddeľte čiarkou alebo novým riadkom v bunke
(ALT+ENTER).

hexColor

Kód farby vo formáte HEX (napr. #EED5D2). Jednotlivé kódy farieb nájdete tu.

subtitle

Krátky popis

description

Dlhý popis

units

Jednotka množstva produktu. Predvolená hodnota je Pieces.(zoznam jednotiek, ktoré možno
použiť)

659

278

, do ktorej bude produkt patriť.

628

320

328

328

produktu

produktu
564

657

unitsmeasuremen Merná jednotka pre použitie na cenovkách . Ak nie je zadaná, pri generovaní cenoviek sa
t
použije predvolená jednotka ks. Súvisí s packagingmeasurement, pozri nižšie.
priceWithoutVAT

Predajná cena výrobku bez DPH (napr. 24,00 alebo 24.00)
Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu s daňou priceWithVAT.

vat

Sadzba DPH zadaná v desatinnom tvare s bodkou alebo čiarkou (napr. 1,20 pre 20 %, 1.10 pre
10 % alebo 1 pre neplatcov DPH).

priceWithVAT

Predajná cena výrobku s DPH (napr. 24,00 alebo 24.00)
Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu bez dane priceWithoutVAT.

display

Číslo, ktoré určuje, či sa výrobok zobrazí na hlavnej obrazovke
skryté).

deleted

Číslo označujúce vymazaný produkt (1 alebo 0 - vymazaný / nevymazaný). Po vymazaní sa
produkt už nebude zobrazovať v pokladni. Predvolená hodnota je 0.

stockDeduct

Určuje, či sa produkt odčíta zo skladu alebo nie. Napr. v prípade receptúr
sa predajné
produkty neodčítajú zo skladu, len ich suroviny (1 alebo 0 - odčíta / neodčíta).

tagsList

Zoznam štítkov
oddelený čiarkou bez medzier (napr. štítok1,štítok2,štítok3). Na predkontáciu
pri produkte použite štítok s predponou
-ac- (napr. -ac-P0001).

notesList

Zoznam rýchlych poznámok alebo variantov produktu, oddelených čiarkou bez medzier (napr.
rare, medium, well done).

sortOrder

Celé číslo, ktoré určuje poradie produktov v Dotykačke. Môžete použiť ľubovoľný číselný rad.

onSale

Označuje, či je produkt zľavnený alebo nie (1 alebo 0 - zľavnený / nezľavnený).

145

(1 alebo 0 - zobrazené /

644

648
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Zľava v percentách sa aplikuje pri produkte v prípade, že je onSale nastavený na 1 (hodnota
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Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné. Vyžadované stĺpce musia vždy obsahovať nejakú hodnotu!

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

Podporované jednotky
Jednotka sa špecifikuje v stĺpci units, unitsmeasurement a packaging. Je nutné ju v importnom súbore
uvádzať v nižšie uvedenom anglickom formáte:
Piece - kus
Deciliter - deciliter
Milliliter - mililiter
Centiliter - centiliter
Liter - liter
UsGallon - galón (pre USA)
UkGallon - galón (pre Spojené kráľovstvo)
Hectoliter - hektoliter
CubicMeter - kubický meter (kubík)
CubicFoot - kubická stopa
Milligram - miligram
Decagram - dekagram
Gram - gram
Kilogram - kilogram
Quintal - metrický cent
Tonne - tona
Pound - libra
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Ounce - unce
Millimeter - milimeter
Centimeter - centimeter
Meter - meter
Kilometer - kilometer
Inch - palec (“)
Mile - míle
SquareMeter - štvorcový meter
SquareFoot - štvorcová stopa
Second - sekunda
Minute - minúta
Hour - hodina
Day - deň

6.10.4 Import kategórií
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Prostredníctvom vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať produkty

561

a ich kategórie. Pokiaľ už

máte kategórie vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo
Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich
kategórií. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred
importom uložiť do .csv.

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

553

.

Každá kategória je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po
importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej
pokladni.
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Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Kategória.

Ak ešte nemáte vytvorené kategórie a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy
.csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Stačí ho pretiahnuť alebo kliknúť
do dialógu

, ktorý sa objaví po kliknutí na tlačidlo IMPORT v záhlaví zoznamu kategórií
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Popis stĺpcov v importnom súbore
Importný súbor pre kategórie
659

externalId

Jedinečné číslo kategórie
(vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.). Každá
kategória musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré už bolo použité pre vymazanú kategóriu, nie je
možné opätovne použiť.

categoryId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

name

Názov kategórie

vat

Predvolená sadzba DPH (uplatňuje sa pre platiteľa DPH pri okamžitom predaji
rýchlych názvov)

display

Číslo určujúce, či sa kategória zobrazí alebo nezobrazí na hlavnej obrazovke
zobrazené / skryté).

hexColor

Kód farby vo formáte HEX (napr. #EED5D2). Jednotlivé kódy farieb nájdete tu.

deleted

Číslo označujúce vymazanú kategóriu (1 alebo 0 - vymazané / nevymazané). Po odstránení sa
kategória už nebude zobrazovať v pokladni. Predvolená hodnota je 0.

eetsubjectId

Interní ID EET subjektu. Pre Slovensko nie je podporované.

margin

Minimálna marža , ktorá sa aplikuje v prípade, že nie je nastavená marža pri konkrétnom
produkte (možno zadať percentuálne 10% alebo absolútne 10, čo značí 10 EUR).

fiscalizationdisa
bled

Určuje, či budú produkty v kategórii evidované (fiškalizované) alebo nie (1 alebo 0 nefiškalizovať / fiškalizovať). Pre Slovensko nie je podporované.

defaultcourseid

ID číslo východiskového chodu

maxdiscount

Určuje maximálnu výšku zľavy, ktorú môže obsluha poskytnúť
(napr. hodnota 15 zodpovedá zľave 15 %).

tags

Zoznam priradených štítkov. Na základe týchto štítkov možno v tomto nastavení
skryť.

659

165

145

pri použití

(1 alebo 0 -

696

461

, ku ktorému sa priradia produkty v kategórii.
170

na produkty v danej kategórii

362

kategórie

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.
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6.10.5 Import štítkov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať štítky
produkty

626

alebo zákazníkov

665

322

, ktorými označujete jednotlivé

. Pokiaľ máte už štítky vytvorené, umožní vám export do súboru ich

zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky
k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich štítkov. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv.
Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

553

.

Každý štítok je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po
importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej
pokladni.
Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Produkty. Na zobrazenie
stránky so štítkami je potrebné ešte prepnúť na záložku Štítky.

Ak ešte nemáte štítky vytvorené a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv
šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto
kapitola

553

.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Importný súbor pre štítky
322

externalId

Jedinečné číslo štítku
(vyberte si ľubovoľný číselný rad, napr. 101, 102 atď.). Každý
výrobok musí mať toto jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité na vymazanom
štítku, nemožno opätovne použiť.

tagId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

name

Názov štítku

tag

Typ štítku (prehľad typov

322

569

, ktoré možno použiť)

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

Podporované typy štítkov
Druh štítku sa špecifikuje v stĺpci tag. Je nutné ho v importnom súbore uvádzať v nižšie uvedenom anglickom
formáte:
PRODUCT - Štítok priradený k produktu

628

.

CUSTOMER - Štítok priradený k zákazníkovi

665

.

6.10.6 Import zákazníkov
Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať zákaznícke účty. Pokiaľ už máte
zákaznícke účty vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor
vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich
zákazníckych účtov. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné
pred importom uložiť do .csv.
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Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

570
553

.

Každý zákaznícky účet je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu zákazníka v .csv súbore,
bude po importe zmenený aj zákaznícky účet s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii
aj v dotykovej pokladni.
Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Zákazníci.
Ak ešte nemáte vytvorené zákaznícke účty a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej
správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na
príklade táto kapitola

553

.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Importný súbor pre zákazníkov
665

externalId

Jedinečné číslo zákazníka
(vyberte si ľubovoľný rozsah čísel, napr. 101, 102 atď.). Každý
zákazník musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité na vymazaného zákazníka,
nemôžete opätovne použiť.

customerId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

vatNo

IČ zákazníka

firstName

Krstné meno zákazníka

lastName

Priezvisko zákazníka

barCode

PLU kód zákazníka (používa sa napr. pre zákaznícke karty).

email

Kontaktný e-mail

phone

Telefónne číslo bez medzier (00421111222333 alebo 111222333)

birthDay

Dátum narodenia v tvare ddmmrrr, napr. 12061980.

address

Ulica / adresa bydliska, sídlo

city

Mesto

zip

PSČ

country

Kód krajiny, napr. SK

companyName

Názov spoločnosti

discountGroup_id ID zľavovej skupiny
229

points

Počet bonusových (zákazníckych) bodov

note

Poznámka (Táto poznámka je vytlačená na účtenke.)

internalNote

Interná poznámka (Táto poznámka sa netlačí.)

headerPrint

Záhlavie pre tlač

expireDate

Dátum vypršania platnosti účtu v tvare rrrr-mm-dd hh:mm:ss napr. 2029-05-12 00:00:00. Na
uvedený čas sa neberie ohľad, musí však byť vyplnený. Dátum vypršania je vždy nastavený deň
po polnoci.

tagsList

Štítky oddelené čiarkou

deleted

Číslo označujúce vymazaného zákazníka (1 alebo 0 - vymazaný/nevymazaný). Po vymazaní sa
zákazník už nebude zobrazovať v pokladnici. Predvolená hodnota je 0.

display

Číslo, ktoré určuje, či sa zákazník zobrazí alebo nezobrazí v prehľade zákazníkov na hlavnej
obrazovke
(1 alebo 0 - zobrazené / skryté).
229

ico

Nevypĺňa sa, slúži len na spätnú kompatibilitu. Pre IČ použite stĺpec vatNo.

sellerid

Interné číslo samostatného predajcu. Pokiaľ je vyplnené, bude patriť tento zákazník pod
samostatného predajcu s týmto číslom. Číslo samostatného predajcu je zhodné s číslom
zamestnanca , ktorého ste ako predajca označili. Pre Slovensko nie je podporované.
670
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Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

6.10.7 Import zľavových skupín
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať zľavové skupiny
priraďovať zákazmíkom

665

669

, ktoré môžete

. Pokiaľ už máte zľavové skupiny vytvorené, umožní vám export do súboru ich

zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky
k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich zľavových skupín. Importovať však možno vždy len súbor vo
formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

553

.

Každá zľavová skupina je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore,
bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v
dotykovej pokladni.
Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Zákazníci. Pre zobrazenie
stránky so štítkami je potrebné ešte prepnúť na záložku Zľavové skupiny.
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Ak ešte nemáte zľavové skupiny a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv
šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto
553

kapitola

.

Popis stĺpcov v importnom súbore
Importný súbor pre zľavové skupiny
669

externalId

Jedinečné číslo zľavovej skupiny
(vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.).
Každá skupina zliav musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité pre vymazanú
skupinu zliav, nie je možné opätovne použiť.

discountgroupid

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

name

Názov zľavovej skupiny

discountpercent

Pridelená zľava v percentách

display

Číslo určujúce, či sa zľavová skupina pri pokladni zobrazí alebo nie (1 alebo 0 - zobrazené /
skryté).

deleted

Číslo označujúce vymazanú skupinu zliav (1 alebo 0 - vymazané / nevymazané). Po odstránení
sa skupina zliav už nebude zobrazovať v pokladnici. Predvolená hodnota je 0.

669

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

6.10.8 Import dodávateľov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať dodávateľov. Pokiaľ už máte záznamy
dodávateľov vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo
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Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii záznamov.
Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom
uložiť do .csv.

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

553

.

Každý dodávateľ je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu dodávateľa v .csv súbore, bude
po importe zmenený aj dodávateľ s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v
dotykovej pokladni.
Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Dodávatelia.

Ak ešte nemáte dodávateľov vytvorených a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej
správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na
príklade táto kapitola

553

.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Importný súbor pre dodávateľov
676

externalId

Jedinečné číslo dodávateľa
(vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.). Každý
dodávateľ musí mať jedinečné číslo. Nie je možné opätovne použiť číslo, ktoré už bolo použité
pre vymazaného dodávateľa!

supplierId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu
aktualizácie záznamu.

name

Názov dodávateľa

vatNo

IČ dodávateľa

vatId

DIČ dodávateľa

address

Ulica / adresa bydliska, sídlo

email

Kontaktný e-mail

phone

Telefónne číslo bez medzier (00421111222333 alebo 111222333)

zip

PSČ

city

Mesto

dnids

Číslo dodacích listov tohto dodávateľa

deleted

Číslo označujúce zmazaného dodávateľa (1 alebo 0 - zmazaný / nezmazaný). Po zmazaní
nebude ďalej dodávateľ v pokladni zobrazovaný. Predvolená hodnota je 0.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

6.10.9 Import odťažovania (receptúr)
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé
ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo
skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek.
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Príklady receptúr:
Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu
neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a
mlieko. Odťažovanie (receptúry) využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného
produktu (sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky
skladajúce sa z ingrediencií v rôznom pomere.
Odťažovanie skladu je možné nastaviť priamo v pokladni

303

aj vo Vzdialenej správe

644

. Treťou možnosťou je

potom odťažované suroviny hromadne naimportovať. Predtým je však nutné mať v pokladni vytvorené
odťažované produkty aj produkty, ktoré budú použité ako suroviny. Importom potom zaistíte priradenie
surovín k jednotlivým produktom a nastavenie množstva, ktoré sa bude pri predaji za surovín odčítať.
Zjednodušene povedané, do importného súboru doplníte produkty, ktoré chcete odťažovať a ďalej aj
produkty, ktoré budú použité ako suroviny. Odťažované produkty aj ich suroviny definujete na základe čísla
631

produktu, ktorý nájdete vo vlastnostiach

každého produktu na záložke Základný. Toto číslo potom

doplníte v importnom súbore do určeného stĺpčeka, podľa toho, či sa jedná o produkt, ktorý bude
odťažovaný, alebo o surovinu, ktorá bude na odťažovanie použitá.

Pre import odťažovania (receptúr) je nutné použiť iba skôr vytvorené produkty
a suroviny. Pri importe odťažovania nedôjde k vytvoreniu produktov nových!

Ideme importovať suroviny pre receptúry
Vyberte produkty, pre ktoré chcete nastaviť odťažovanie. Tieto produkty sú v importnom súbore
odťažovania definované na základe poľa Číslo produktu (productId), prípadne pole Externé
označenie (externalId). Obe položky nájdete vo vlastnostiach produktov alebo tiež v súbore s
vyexportovanými produktmi

550

. Externé označenie je však voliteľná položka, ktorú k produktu

dopĺňa zákazník, preto radšej odporúčame využívať Číslo produktu, pretože to je generované v
pokladničnom systéme automaticky pri vytváraní produktu.
Poznačte si teda ID čísla vytvorených produktov, ktoré využijete pri importe odťažovania, alebo si
jednoducho produkty vyexportujte do súboru. Tieto čísla doplňte následne do importného súboru pre
odťažovanie do stĺpčeka parentExtId. V prípade použitia produktu ako suroviny, potom do stĺpčeka
childExtId. Pozri popis nižšie
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Prihláste sa do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Zostavy » Pôvodné zostavy
potom vyberte zostavu Prehľad receptúr

. Vpravo

. Po zvolení tejto zostavy kliknite na tlačidlo Import

vpravo hore.

Otvorí sa stránka na vloženie importného súboru a jeho nahranie. Ďalej je postup zhodný s postupom
hromadného importu ostatných položiek
kapitoly

553

549

. Pre vzorový postup importu sa pozrite prosím do tejto

. Popis položiek importného súboru pre odťažovanie nájdete nižšie

578

. Horná časť stránky

slúži na import, spodná s výberom skladu potom na vygenerovanie zostavy odťažovania.
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Tlačidlom Browse (Vyhľadať) nájdite upravený importný súbor pre odťažovanie a naimportujte.
Vzorový súbor na import odťažovania stiahnete kliknutím na odkaz šablóna.csv.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Importný súbor na odťažovanie
parentExtId

626

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu . Na základe tohto čísla pokladnica pozná, že sa
jedná o odťažovaný produkt. Ide však o voliteľné značenie zákazníkom. Pre jednoznačnú
identifikáciu preto odporúčame používať radšej parentProductId, pretože toto číslo generuje
automaticky pokladničný systém a nájdete ho tak pri každom produkte.
Číslo vytvoreného produktu, ktoré do tohto stĺpčeka doplníte, najjednoduchšie zistíte, ak si
vyexportujete
existujúce produkty z pokladne alebo sa pozriete do vlastností produktu na
Externé označenie.
550

parentProductId Unikátne číslo skôr vytvoreného produktu, ktoré automaticky generuje systém. Na základe tohto
čísla pokladnica pozná, že sa jedná o odťažovaný produkt.
Číslo vytvoreného produktu, ktoré do tohto stĺpčeka doplníte, najjednoduchšie zistíte, ak si
vyexportujete
existujúce produkty z pokladne alebo sa pozriete do vlastností produktu na Číslo
produktu.
550

parentName

Názov predávaného produktu. Pod týmto názvom uvidíte odťažovaný produkt na pokladni.

ingredienceExtId

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu , ktorý bude použitý ako surovina na
odťažovanie. Môžete k jednému produktu pridať viac surovín. Stačí vytvoriť ďalšie záznamy
(riadky) so zhodným číslom predávaného produktu ingredienceExtId. Čo riadok, to jedna
surovina. ingredienceExtId = Externé označenie

ingrediencePro
ductId

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu , ktorý bude použitý ako surovina na
odťažovanie. Môžete k jednému produktu pridať viac surovín. Stačí vytvoriť ďalšie záznamy
(riadky) so zhodným číslom predávaného produktu ingrediencieProductId. Čo riadok, to jedna
surovina. ingrediencieProductId = Číslo produktu

626

626

ingredienceName Meno odťažovanej suroviny
quantity

Odťažované množstvo (napr. 0.5)

units

Odťažovaná jednotka, napr. Liter (prehľad jednotiek, ktoré je možné použiť nájdete tu

deleted

Číslo označujúce zmazaný odťažovaný produkt (1 alebo 0 - zmazaný / nezmazaný). Po zmazaní
nebude ďalej produkt v pokladni zobrazovaný. Predvolená hodnota je 0.

564

).

Vyžadované položky sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky a sú tučné, ostatné položky v prvom stĺpčeku sú voliteľné.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

Príklad správne pripraveného importného súboru pre receptúry

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

580

Na obrázku nižšie je príklad importného súboru s dvoma produktmi s odťažovaním - Kofolou a Kávou s
mliekom. Káva s mliekom sa potom skladá z dvoch odťažovaných surovín, Kávy a Mlieka. Mená produktov aj
surovín v súbore byť nemusia (nie sú to povinné údaje), pretože sú jednoznačne definované svojimi číslami.

· Pamätajte na to, že produkty s odťažovaním by sa nemali odčítať zo

skladu. Jednotlivé suroviny by zase mali byť na pokladniach skryté, aby
ich obsluha nemohla účtovať samostatne. Skontrolujte si teda, či máte
takto správne nastavené produkty
používate.

644

, ktoré v importe odťažovania

· Export odťažovania je možný na stránke so zoznamom produktov

626

prostredníctvom tlačidla EXPORT v záhlaví.
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6.10.10 Import inventúry
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Import inventúry je možné vykonať na záložke

702

Sklady » Zoznam inventúr alebo

Sklady » Stav skladov. Import súboru s inventúrou upraví skladové množstvo pri
jednotlivých produktoch. Importovať je možné vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo
formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

Inventúru je možné vykonať aj manuálne priamo v pokladni v
aplikácii Sklad
správy

702

496

alebo prostredníctvom Vzdialenej

.

Každý produkt je tu reprezentovaný na základe jednej zo 4 hodnôt. Ak vykonáte zmenu skladového množstva
v .csv súbore, bude po importe zmenené množstvo pri produkte s rovnakým ID číslom, externým ID číslom
alebo EAN / PLU kódom.
Počas spracovania importu inventúry je teda nájdený zodpovedajúci produkt na základe hodnôt v stĺpcoch
ean, plu, externalId alebo productId a pri nájdenom produkte je upravené skladové množstvo definované v
stĺpčeku newQuantity (viď popis stĺpcov v importnom súbore

583

nižšie). V importnom súbore je teda nutné

mať vyplnenú vždy aspoň jednu z hodnôt, na základe ktorých sa produkt vyhľadáva.
Ak sú v importnom súbore niektoré hodnoty duplicitné, sú zodpovedajúce produkty vyhľadávané podľa tohto
poradia: 1. productId, 2. externalId, 3. ean alebo plu. Pokiaľ sú teda počas importu nájdené produkty s
rovnakým productId, overí sa tiež externalId a prípadne ďalej ean alebo plu.

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole

553

.

Ako vykonať import inventúry?
Prejdite na záložku Sklady » Zoznam inventúr alebo Sklady » Stav skladov a kliknite na tlačidlo
Inventúra

vpravo hore, tým sa zobrazia možnosti inventúry. Teraz vyberte z menu
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582

ktorý chcete vykonať inventúru a otvorte možnosti importu tlačidlom Import inventúry

.

Z rozbaľovacieho menu najprv zvoľte správne kódovanie súboru. Tlačidlom Vybrať...

vyberte

importný súbor vo formáte .csv a potom kliknite na tlačidlo Nahrať

. Kliknutím na odkaz

šablóna.csv stiahnete vzorový importný súbor, ktorý môžete upraviť a následne naimportovať.

Správne naimportovaný súbor poznáte podľa ukazovateľa stavu nahrania.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Popis sloupců v importním souboru
Importný súbor pre inventúry
626

name

Názov produktu

(len pre informáciu, pri importe sa neuplatňuje)

ean*

EAN kód

320

plu*

PLU kód

320

externalId*

Číslo kategórie

productid*

Interné číslo produktu

newQuantity

Nové skladové množstvo produktu

produktu
produktu
659

, do ktorej produkt patrí.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.
*Musí byť definovaná vždy aspoň jedna z týchto položiek, pretože sa na základe týchto údajov (údaje) vyhľadá zodpovedajúci produkt
na úpravu skladového množstva.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa
použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak
sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa
musí použiť bodka.

Príklad správne pripraveného importného súboru pre inventúru
Na obrázku nižšie je príklad importného súboru s niekoľkými produktmi, u ktorých na základe productId,
dôjde k úprave skladového množstva.
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Pokiaľ by v pokladni existoval ešte ďalší produkt s rovnakým ID, k jeho importu
by nedošlo, pretože ďalšie stĺpčeky nie sú vyplnené a nebolo by teda možné
ďalej rozhodnúť, o aký konkrétny produkt zo zhodných sa jedná. Preto je
vhodné v importnom súbore uviesť napr. aj EAN. Meno produktu je uvedené v
súbore len na prehľad a pri samotnom importe sa neuplatňuje.

6.11 Panel záložiek
Po prihlásení

510

do webového rozhrania Vzdialenej správy

506

sa zobrazí predvolená stránka Prehľad

586

. Na

navigáciu medzi stránkami použite panel záložiek na ľavej strane webového rozhrania. Záložky sa po kliknutí
rozbalia a ponúknu ďalšie možnosti.
Panel záložiek možno skryť / zobraziť kliknutím na ikonu
obrázku alebo na odkazy nižšie

Dotykačka - Kompletná príručka
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.
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Základné menu Vzdialenej správy
· Prehľad

586

- Predvolená stránka po prihlásení do webového rozhrania Vzdialenej podpory. Nájdete tu
súhrnné informácie o tržbách, skladoch, najpredávanejších produktoch a ďalšie.

· Predajné reporty
· Zostavy

600

· Zoznamy

591

- Podrobné prehľady o tržbách, zaparkovaných účtoch a skladových pohyboch.

- Predajné zostavy (dáta), ktoré môžete filtrovať podľa rôznych kritérií.

622

- Zoznamy produktov, kategórií produktov, zákazníckych účtov, účtov zamestnancov,
skladov a dodávateľov. Položky v zoznamoch je možné upravovať, pridávať a mazať.

· Sklady

679

- Informácie o stave skladov s možnosťou naskladnenia produktov

pravidlá na priradenie produktov

Dotykačka - Kompletná príručka
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k jednotlivým skladom.
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· Integrácia

729

586

- Spojenie Dotykačky s ďalšími službami, napr. Bolt, Wolt alebo Shoptet.

· Denné menu

715

- Tvorba denného alebo týždenného menu s možnosťou tlače alebo uverejnenia na

Facebooku.
· Rezervácia

717

- Správa a vytváranie rezervácií stolov / izieb.

· Zákaznícky displej

719

- Konfigurácia zákazníckeho displeja na zobrazovanie reklamných obrázkov, videí
a účtovaných položiek.

· Analytické nástroje

724

- Grafy zobrazujúce niektoré dôležité informácie z pokladničného systému.

6.11.1 Prehľad
Prehľad je východiskovou stránkou po prihlásení do Vzdialenej správy

506

. Poskytuje základné informácie z

prevádzky jednotlivých pokladníc v prehľadnom zobrazení. Iba v prípade, že máte vytvorených viac cloudov
(úložísk), bude pred stránkou s prehľadom zobrazený výber jednotlivých cloudov

512

. Niektoré informácie v

prehľade je možné filtrovať len na vybranú menu. To v prípade, že predávate výrobky ako v eurách, tak napr.
aj v eurách.

Grafické informácie v hornej časti
Informácie v strednej časti
Informácie v spodnej časti
Navigačné prvky

586

588

588

590

Grafické informácie v hornej časti
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Porovnanie dennej výšky tržieb za aktuálny a predchádzajúci týždeň
Hodinový prehľad tržieb za dnešný deň a porovnanie s priemernými tržbami v danom
dni.
(Priemerné tržby sú vypočítané na základe predajov v rovnakom dni týždňa počas
predchádzajúcich 4 týždňov.)

Počet vydaných účteniek za aktuálny deň a celkový počet účteniek za aktuálny
mesiac
Celková čiastka predaja za aktuálny deň a mesiac
Tržby podľa kategórií za aktuálny a predchádzajúci týždeň
(Za posledných 8-14 dní podľa aktuálneho dňa v týždni)

Pole na vyhľadanie účtenky podľa jej čísla
Ťuknutím zobrazíte rozbaľovací zoznam cloudov, medzi ktorými môžete prepínať. Je
tu tiež pole na vyhľadávanie na základe mena, čísla cloudu a IČO.
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Grafy v prehľadu môžu byť pre aktuálny cloud trvalo skryté. Ak chcete vypnúť
grafy, prejdite do časti Nastavenia cloudu
Analytické nástroje

724

534

. Ďalšie grafy nájdete na karte

.

Informácie v strednej časti

Aktuálna hodnota skladov (celková hodnota všetkých skladových produktov)
Aktuálna hodnota jednotlivých skladov (celková hodnota všetkých skladových
produktov v jednotlivých skladoch)
Prehľad aktuálne prihlásených užívateľov (zamestnancov) na jednotlivých
pokladniach

Informácie v spodnej časti
V záhlaví prehľadov nájdete rozbaľovacie menu na nastavenie počtu zobrazených položiek a obmedzenie dát
na mesiac a rok. V päte je možné prechádzať na ďalšie záznamy (stránky). Ťuknutím na ikony « » sa
presuniete na prvú alebo poslednú stránku.
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Rebríček zamestnancov podľa celkových predajov
Rebríček zákazníkov podľa celkových predajov
Rebríček najpredávanejších produktov
Prehľad skladových pohybov za aktuálny mesiac
Tabuľka s prehľadom tržieb aktuálnej zmeny podľa platobných metód

Pokiaľ kliknete na niektorú položku v rebríčkoch (produkty, zamestnanci,
zákazníci...), dostanete sa priamo na stránku daného záznamu a môžete ho
upraviť. Pomocou menu v každom prehľade obmedzíte údaje na zvolený
mesiac a rok.

Navigačné prvky
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Skrytie/zobrazenie panela záložiek
Panel záložiek

584

Rýchle menu - Výber jazyka
reporty

518

užívateľa

548

/ Nastavenia cloudu
522

584

/ Správy z Dotykačky
534

522

/ Generované zostavy a

/ Možnosti Vzdialenej správy

/ Odhlásenie zo Vzdialenej správy

522

/ Nastavenia

506

Záložky vzťahujúce sa k danému zoznamu / prehľadu
Funkčné tlačidlá na prácu so zoznamom / prehľadom
Funkčné tlačidlá na prácu s jednotlivými položkami zoznamu / prehľadu
Odkaz na zodpovedajúcu kapitolu tohto manuálu

6.11.2 Predajné reporty
Záložka Predajné reporty prehľadne zobrazuje informácie o tržbách, zaparkovaných účtoch alebo
pokladničných pohyboch. Kliknutím na túto záložku ju rozbalíte a získate prístup ku každému z reportov
(prehľadov). Predajné reporty Tržby a Vystavené doklady odkazujú k zodpovedajúcim dátovým
zostavám

600

.

Ostatné predajné reporty sú samostatné, pretože pre nich zatiaľ nie je k dispozícii zodpovedajúca dátová
zostava. Ako vyexportovať dáta z týchto samostatných reportov je ukázané v tejto kapitole

518

. Akonáhle bude

taká zostava k dispozícii, budú aj tieto reporty dátové zostavy využívať.
Reporty je možné obmedziť na vybrané obdobie pomocou kalendárového poľa v záhlaví, viď kapitola
Filtrovanie údajov podľa dátumu

514

.

Prehľady, ktoré sú k dispozícii:
Tržby

592

593

Vystavené doklady
Zaparkované účty
Zmeny

596

597

Pokladničné pohyby

598
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6.11.2.1 Tržby

Tržby
Kliknite na záložku Predajné reporty a potom vyberte z rozbalenej ponuky Tržby. Dostanete sa na stránku
dátovej zostavy

600

Prehľad tržieb. Pokiaľ pri naskladnení

jednotlivých produktov, bude v prehľade uvedený aj Zisk

593

689

zadávate nákupnú aj predajnú cenu

.

· V zostave sa predvolene zobrazujú tržby podľa mesiacov a za všetky pokladnice. Prehľad môžete

obmedziť len na vybrané pokladnice pomocou rozbaľovacej ponuky Pokladnica

. Pomocou ponuky

môžete nastaviť zoskupenie podľa vybraného obdobia. Konkrétny dátum od do potom môžete vybrať
v kalendári

.

· Kliknutím na ... Viac možností

môžete zostavu filtrovať podľa ďalších kritérií. Napr. zobraziť tržby
len vybraného zamestnanca alebo zákazníka. Nastavenie stĺpcov potom umožňuje do zostavy pridať
ďalšie stĺpce, zmeniť ich poradie a prípadne ich odobrať. Poradie tzv. zoskupovacích stĺpcov potom
určuje podobu zostavy, respektíve hovorí, podľa akých dát má byť prehľad zoskupovaný. Ako so
zostavami pracovať ukazuje názorne kapitola Zostavy

600

.

· Akonáhle si zostavu (prehľad) nastavíte podľa svojho, môžete nastavenie uložiť

vlastný prehľad. Uložené prehľady
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nájdete pod záložkou Zostavy » Uložené zostavy.
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· V záhlaví je potom možné prehľad vyexportovať do vybraného formátu

. Export dát prebieha ihneď, je
teda nutné vždy počkať na zobrazenie dialógu na uloženie súboru. Podľa nastavenia všetkého
internetového prehliadača môže byť vyexportovaný súbor rovno uložený do zložky Stiahnuté súbory,
prípadne iné.

Prehľad tržieb si môžete zobraziť aj priamo v pokladnici v časti Prehľad
tržieb

333

.

Ako Dotykačka vypočíta zisk?
Naskladníte 10 kusov produktu za nákupnú cenu 10 EUR a ďalších 5 kusov rovnakého produktu za 5 EUR.
Nákupná cena tohto produktu sa vypočíta podľa vzorca:
súčet hodnoty skladu (125 EUR) / súčet množstva skladu (15) = 8,333 EUR
8,333 EUR je teda priemerná nákupná cena jedného produktu. Zisk potom pokladňa vypočíta ako súčet
týchto priemerných nákupných cien od ktorého odpočíta tržby:
predajná cena - priemerná nákupná cena = zisk

6.11.2.2 Vystavené doklady
Vystavené doklady

593

Označenie stavu fiškalizácie

595

Vystavené doklady
Záložka Predajné reporty » Vystavené doklady slúži na prehľad všetkých vystavených dokladov. Tieto
doklady je možné filtrovať podľa rôznych parametrov. V predvolenom zobrazení sú doklady rozdelené podľa
dní. Pri každej položke je vyznačené
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Dotykačka umožňuje integráciu kamerového systému NetRex. Ak ju použijete,
môžete pre každý vybraný doklad prehrať záznam z kamery v prevádzke. Viac
informácií nájdete v kapitole Kamerový systém NETREX.

· Výberom z rozbaľovacích ponúk

môžete zoznam obmedziť na konkrétnu pokladňu, spôsob platby,
fiškálny stav alebo typ dokladu (účtenka / faktúra). Ponuka Typ platby obsahuje aj takzvané skryté
spôsoby platby, napríklad Qerko

745

alebo Bolt

738

. Skryté spôsoby platby sa vzťahujú len na

729

podporované objednávkové systémy , a preto ich nemožno použiť pri platbe priamo na pokladni.
Príslušný skrytý spôsob platby sa automaticky označí ako zaplatený účet z príslušnej podporovanej
služby.
· Kliknutím na možnosti v časti

vyberte kritériá, podľa ktorých sa v prehľade zobrazia len vybrané
doklady. Ak nie sú vybrané žiadne možnosti (pozri obrázok vyššie) alebo ak sú vybrané všetky možnosti,
zobrazia sa všetky vystavené doklady. Výberom jednej možnosti sa zobrazia príslušné doklady,
napríklad len stornované doklady. Opätovným ťuknutím na tlačidlo filter zrušíte.

· Pomocou ponuky

nastavte časové obdobie prehľadu.

· Možnosti

umožňujú filtrovať zostavu na základe ďalších vybraných kritérií (...Ďalšie možnosti) alebo
pridávať, odstraňovať či meniť poradie stĺpcov zoznamu (Nastavenie stĺpcov). Poradie takzvaných

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

595

zoskupovacích stĺpcov určuje podobu zostavy alebo ukazuje, podľa ktorých údajov sa má zoznam
(zostava) zoskupiť. Ako pracovať so zostavami približuje kapitola Zostavy
· Kliknutím na zamestnanca

670

alebo zákazníka

665

600

.

v zozname (stĺpci) zobrazíte jeho vlastnosti. Kliknutím

na číslo účtenky
zobrazíte podrobnosti vybranej transakcie, pozri obrázok nižšie. Účtenka zaplatená
kartou obsahuje aj číslo transakcie (ID transakcie), takže môžete ľahko spárovať platby kartou z
pokladnice s bankovým výpisom. V detailoch účtenky nájdete aj prípadné prepitné

193

.

Označenie stavu fiškalizácie
Po zvolení tržieb za konkrétny deň (v prípade tržieb), alebo priamo na hlavnej obrazovke (v prípade
vystavených dokladov) uvidíte v prehľade pri čísle daňového dokladu označenie stavu fiškalizácie:
· EET zelenou farbou: doklad je fiškalizovaný (všetko je v poriadku)
· Prečiarknutie EET čiernou farbou: doklad nie je fiškalizovaný (chyba fiškalizácie, napr. problém v

pripojení fiškalizačného modulu alebo CHDU)
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6.11.2.3 Zaparkované účty

Zaparkované účty
Kliknutím na záložku Zaparkované účty zobrazíte prehľad o všetkých aktuálne zaparkovaných, teda
otvorených a nezaplatených účtoch. Zvolením voľby Stornované otvorené účty
neuzavretých účtov

216

zobrazíte storna

. Zobrazené informácie môžete obmedziť pomocou polí v záhlaví stránky na zvolenú

pokladnicu (Pokladnica) alebo dátumovo (Filter Dátum (rozsah)).

Dotykačka umožňuje integráciu kamerového systému NetRex. Ak ju použijete,
môžete pre každý vybraný doklad prehrať záznam z kamery v prevádzke. Viac
informácií nájdete v kapitole Kamerový systém NETREX.
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Kliknutím na tlačidlo Účtenka
účtu

216

597

pri každej zobrazenej položke otvoríte podrobnosti dokladu (neuzavretého

).

6.11.2.4 Zmeny

Zmeny
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Kliknutím na záložku Výmeny zobrazíte kompletný prehľad o vybranej zmene.

· Výberom pokladnice
· Kliknutím do poľa

vyfiltrujete výsledky pre konkrétnu pokladnicu.
vyberte konkrétnu zmenu, pre ktorú chcete zobraziť výsledky.

· Kliknutím na číslo daňového dokladu

Pokladničných pohybov

598

zobrazíte detail tohto dokladu, podobne ako si môžete v

zobraziť účtenku

599

. Toto je ten istý dokument.

· Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, kliknite na číslo

v päte stránky alebo použite symboly « » na

prechod na prvú alebo poslednú stránku.
· Prehľad možno uložiť do tabuľky programu Excel alebo do formátu .csv pomocou tlačidiel
· Tlačidlom Prejdi na zostavy

.

600

prejdete do Zostáv . Každá zostava, ktorú následne vygenerujete,
bude automaticky obmedzená na dátum a čas vybranej zmeny.

6.11.2.5 Pokladničné pohyby

Pokladničné pohyby
Kliknutím na záložku Pokladničné pohyby zobrazíte prehľad o všetkých pokladničných pohyboch za
vybrané obdobie.
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· Výberom pokladnice
· Kliknutím do poľa

599

vyfiltrujete výsledky pre konkrétnu pokladnicu.
nastavíte časové obdobie prehľadu.
244

· Kliknutím do poľa

obmedzíte prehľad na výdavky alebo príjmy . V poli
môžete určiť, ktoré
pokladničné operácie chcete zobraziť. V predvolenom nastavení sa zobrazujú všetky položky, nie je
definovaný žiadny filter.

· Prehľad možno uložiť do tabuľky Excel alebo do formátu .csv pomocou tlačidiel
· Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, kliknite na číslo

.

v záhlaví / zápätí stránky alebo použite symboly

« » na prechod na prvú alebo poslednú stránku.
· Vyhľadávať doklady je možné zadaním do poľa

.

V prípade predaja (prijmu) si pri každej operácii v prehľade tlačidlom Účtenka

zobrazíte uloženú účtenku

s informáciami o predaji:
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6.11.3 Zostavy
Záložka Zostavy zobrazuje najrôznejšie typy nových dátových zostáv. Tieto zostavy je možné filtrovať za
zvolené časové obdobie a to pre všetky alebo len určitú pokladňu. Zostavy ďalej ponúkajú široké možnosti
úprav.
Dáta v zostavách je možné zoskupovať podľa tzv. zoskupovacích stĺpcov. Podľa zvoleného prvého
zoskupovacieho stĺpca teda určujete základné triedenie každej zostavy. Zobrazené stĺpce a ich poradie je
možné pri každej zostave nastaviť pomocou ponuky Nastavenie stĺpcov

v záhlaví . Zoskupovacie stĺpce

je možné kliknutím na ich záhlavie zoradiť. Pre každú zostavu teda existujú stĺpce, na základe ktorých je
možné dáta zoskupovať a ďalej stĺpce pre zobrazenie zoskupených dát.
Pokiaľ napr. v niektorej zostave nastavíte prvý stĺpec Deň a druhý Pokladňa, budú dáta zobrazené podľa dní
a ďalej podľa pokladníc. Ak poradie stĺpcov prehodíte, dáta budú zoskupené podľa jednotlivých pokladní a
potom zoradené podľa dní. V ďalších tzv. dátových stĺpcoch, ktoré si môžete tiež nastaviť, budú zobrazené
jednotlivé položky, napr. vystavené účtenky a ich súčet či priemer za zvolené zoskupenie (vybrané
zoskupovacie stĺpce). Obdobie pre zoskupovanie nastavujete v menu

. Pokiaľ tu zvolíte miesto DENNÝ

napr. TÝŽDENNÝ, bude prvý stĺpec Deň nahradený týždňom a dáta teda budú zoskupené podľa týždňov.
Interval pre zobrazené dáta určujete pomocou kalendára
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Akonáhle vám nastavenie zostavy vyhovuje, môžete ho uložiť

606

pod vlastný názov

a použiť kedykoľvek

neskôr. Máte možnosť si tak vytvoriť vlastnú podobu zostáv a s tou pracovať. Takto uložené zostavy nájdete
v ľavom paneli záložiek

584

ako Uložené zostavy. Exportovať dáta zo zostáv je možné do Excelu, formátu

.csv či .pdf. Tlačidlá pre export nájdete v záhlaví každej zostavy.
V každej zostave je k dispozícii pole

· Ak máte licenciu

pre fultextové vyhľadávanie.

24

Dotykačka JEDNODUCHO, nemáte prístup ku
všetkým ponúkaným zostavám.

· Pôvodné (predchádzajúce) dátové zostavy sú stále k dispozícii vo

Vzdialenej správe na záložke Pôvodné zostavy. Tieto zostavy sú opísané
v tejto kapitole

608

.

Ako pracovať so zostavami?
Základné možnosti zostáv si ukážeme na predajnej zostave Prehľad tržieb. Na túto zostavu odkazuje aj
Predajný report

591

Tržby. Predajné reporty sú teda len odkazy do pripravených zodpovedajúcich zostáv.
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Rozbaľte záložku Zostavy a ťuknite na Predajné zostavy. Z ponuky zostáv vpravo zvoľte Prehľad
tržieb - Podľa času.

Dostanete sa na stránku so zostavou s prehľadom tržieb zo všetkých alebo vybraných pokladníc. V
predvolenom nastavení sú tržby zoskupované podľa mesiacov.
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· Výberom z rozbaľovacieho menu Pokladňa

prehľad obmedzíte len na konkrétnu pokladňu alebo
pokladne. V zozname sa zobrazujú aj skôr zmazané (neaktívne) pokladne, ktoré boli v minulosti
nahradené novým zariadením. Kliknutím do poľa

· Kliknutím na tlačidlá v časti

nastavíte časové obdobie

605

prehľadu

si môžete vybrať, či sa prehľad bude zobrazovať podľa dní, týždňov,

mesiacov alebo rokov. Zobrazenie a možnosti kalendára
sa tiež upravia podľa tu zvoleného obdobia.
Ak napríklad vyberiete možnosť TÝŽDENNÝ zobrazenie, kalendár vám priamo ponúkne jednotlivé
týždne.
· Každý report je možné prostredníctvom tlačidiel

uložiť do Excelu, formátu .csv či .pdf. Generovanie
súboru prebieha okamžite. Po stlačení tlačidla pre export do vybraného formátu je tak nutné počkať na
dokončenie a stiahnutie vyexportovaného súboru s dátami. Súbor bude v tomto prípade automaticky
stiahnutý do zložky Stiahnuté súbory alebo iné podľa nastavenia vášho internetového prehliadača.
Postup generovania pôvodných (predchádzajúcich) prehľadov a zostáv je popísaný tejto kapitole

518

.

V prípade exportu zostav a prehľadov do formátu .pdf je generovanie
obmedzené na maximálne 1000 položiek. Ak údaje v exportovanej zostave
obsahujú celkovo viac ako 1000 položiek, exportovaný súbor .pdf nebude
obsahovať jednotlivé položky, ale len súhrny / celkové hodnoty všetkých
položiek. Preto sa súhrny vždy zhodujú bez ohľadu na počet položiek.

· Voľba ... Viac možností

ponúka obmedzenie zobrazených dát (filter). Pri zostave Prehľad tržieb je
670

665

možné údaje obmedziť na vybraných zamestnancov
alebo zákazníkov . Pokiaľ tu nie je nič zvolené
(predvolené nastavenie), zobrazujú sa dáta bez obmedzenia. Akonáhle nejakú položku (položky)
vyberte, budú dáta obmedzené len na tieto položky, tj napr. vybraného zákazníka alebo zamestnanca.
· Kliknutím na Nastavenia stĺpcov

môžete nastaviť, ktoré stĺpce sa budú v zostave zobrazovať, a tiež
upraviť ich poradie ťahaním a púšťaním:
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· Pokiaľ si zostavu užívateľsky nastavíte, voľbou

uložené zostavy nájdete v ľavom paneli záložiek

si ju môžete uložiť pod vlastný názov a popis. Takto
584

ako Uložené zostavy.

Odobratím či pridaním určitého stĺpca a jeho poradím určujete podľa čoho budú dáta v prehľade
zoskupené. Na obrázku nižšie sme pridali stĺpec Zamestnanec a presunuli ho na tretie miesto.
Prehľad teraz teda zobrazuje sumy tržieb za mesiac, pokladne a jednotlivých zamestnancov. Niektoré
položky v prehľade sú aktívnym odkazom. Kliknutím na položku Zamestnanec 1 v stĺpci
Zamestnanec sa otvorí nová stránka s vlastnosťami tohto zamestnanca. Kliknutím na stĺpce, podľa
ktorých sú dáta zoskupované, ich zoradíte zostupne alebo vzostupne.
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Zobrazené údaje môžete filtrovať podľa časového obdobia kliknutím na pole Dátum
obrázok vyššie

602

). Zobrazí sa prehľadný kalendár s rýchlymi možnosťami. Kliknutím na jednu z

týchto možností v časti

môžete priamo nastaviť najbežnejšie časové obdobie. Potom môžete

pomocou kalendára vybrať vlastný interval. Najprv vyberte mesiac a rok
deň začiatku

(pozri

, potom označte konkrétny

. Ak sa mesiac a rok zhodujú, môžete označiť aj deň začiatku. Vybraný deň začiatku

sa zvýrazní. Potom rovnakým spôsobom vyberte končiaci deň. Celý interval sa označí v kalendári a
zobrazené dátumy budú zodpovedať tomuto intervalu.
Viac informácií nájdete v kapitole Filtrovanie údajov podľa dátumu
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· Vzdialená správa si pamätá nastavenia zostavy. Ak ju neskôr znovu

otvoríte, zobrazí sa v poslednom nastavenom stave. Zároveň sa na
základe aktuálneho kalendárneho dátumu automaticky zobrazí príslušné
obdobie, ak bolo nastavené. Ak teda nastavíte kalendár v Rýchlych
možnostiach na možnosť Tento mesiac, v nasledujúcom mesiaci sa
budú zobrazovať dátumy z aktuálneho mesiaca a nie z predchádzajúceho
mesiaca.
· Ak sa zobrazuje veľké množstvo údajov, údaje sa načítajú automaticky

pri posúvaní myšou. Preto tu nie je klasické stránkovanie.

6.11.3.1 Uložené zostavy
Na tejto záložke nájdete všetky uložené zostavy.

Po nastavení ľubovoľnej zostavy podľa vašich preferencií ju môžete pomocou tlačidla

v záhlaví

uložiť pod ľubovoľným názvom a popisom.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

607

Keď budete chcieť uloženú zostavu použiť, ťuknutím ju otvoríte. Ikony slúžia na úpravu názvu a
popisu alebo zmazanie uloženej zostavy. Upraviť informácie alebo zmazať uloženú zostavu je možné
tiež po otvorení zostavy kliknutím na ikonu troch bodiek v záhlaví vedľa názvu zostavy.
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Každá uložená zostava automaticky zobrazuje aktuálne dáta na základe
zvoleného obdobia v zostave. Pokiaľ teda nastavíte v kalendári zostavy

605

v

rýchlom výbere Tento mesiac, budú ďalší mesiac zobrazené dáta z aktuálneho
mesiaca a nie predchádzajúceho.

6.11.3.2 Pôvodné zostavy
Záložka Pôvodné zostavy umožňuje vygenerovať najrôznejšie typy dátových zostáv. Tieto zostavy môžete
generovať za zvolené časové obdobie a to pre všetky alebo len určitú pokladňu. Každú zostavu môžete
obmedziť na vybranú zmenu (dobu od otvorenia do uzavretia pokladnice) a obmedziť zobrazované dáta len
na túto zmenu. Stačí prejsť do predajného reportu Zmeny, tu vybrať zmenu a potom určeným tlačidlom prejsť
do Zostáv. Zostava, ktorú potom vyberte, bude mať automaticky nastavené časové obdobie na zvolenú
zmenu.

· Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré
600

sú popísané v tejto kapitole . Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako
ďalej upravované ani rozvíjané.
· Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Predajné zostavy

611

Produktové zostavy
Skladové zostavy

615

617

Užívateľské zostavy

619

Ako vygenerovať zostavu?
Kliknite na záložku Zostavy » Pôvodné zostavy a potom si vyberte z ponuky zostáv v pravej časti
stránky. Na zvolenú zostavu kliknite.
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Kliknite do poľa

a vyberte časové obdobie

609

514

(dátum a čas od-do) pre zostavu. Každú zostavu

možno ďalej filtrovať podľa rôznych kritérií. Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené možnosti
produktovej zostavy Predávané produkty. Túto zostavu teda môžete obmedziť na vybrané
pokladnice, stav fiškalizácie dokladu a vybrané štítky pomocou možností

. Ak ponecháte

predvolenú možnosť všetky dohromady, zostava bude platná pre všetky pokladnice alebo doklady.
Nakoniec v časti

vyberte, či chcete správu zobraziť (tlačidlo Vygenerovať zostavu) alebo ju

uložiť ako tabuľku Excel či vo formáte .csv.
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Po vygenerovaní sa zostava zobrazí v prehliadači. Na nasledujúcom obrázku vidíte vygenerovanú
predajnú zostavu Účtenky

613

. V tejto zostave môžete kliknúť na meno zamestnanca alebo zákazníka a

zobraziť všetky účtenky, ktoré boli pod nimi vystavené. Kliknutím na tlačidlo Účtenka alebo číslo
účtenky prejdete na podrobnosti každej účtenky. Exportovať vygenerovanú zostavu do formátu Excel
alebo .csv je možné pomocou tlačidiel v záhlaví.
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6.11.3.2.1 Predajné zostavy
· Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré

sú popísané v tejto kapitole

600

. Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako

ďalej upravované ani rozvíjané.
· Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Predajné zostavy
K podrobnostiam konkrétnej predajnej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v
obrázku nižšie:
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Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Typy predajných zostáv
Top zamestnanci
Na základe zvoleného obdobia sa zobrazí zoznam zamestnancov

670

a výška ich tržieb, predaných položiek a

vystavených dokladov.

Top zákazníci
Na základe zvoleného obdobia sa vygeneruje zoznam zákazníkov

665

s výškou útraty na zákazníka,

predanými položkami a vystavenými dokladmi.

Tržby zamestnanci
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Na základe vybraného obdobia alebo konkrétneho zamestnanca sa vygeneruje zoznam dokladov vydaných
zamestnancami. Zoznam je zoradený podľa spôsobu platby a možno ho zoradiť aj podľa zamestnancov. Táto
zostava sa môže použiť ako základ na určenie sprepitného.

Tržby zákazníci
Na základe vybraného obdobia alebo konkrétneho zákazníka sa vygeneruje zoznam účteniek vydaných
tomuto zákazníkovi.

Tržby predajcovia
Na základe samostatných predajcov je vygenerovaný zoznam vystavených dokladov týmito predajcami. V
zostave nájdete stĺpček s IČ každého predajcu, pokiaľ je v nastavení samostatných predajcov zadané.
Zostavu je možné vygenerovať aj rozdelenú podľa jednotlivých pokladní, pokiaľ aktivujete pred vytvorením
prepínač Rozpis podľa pokladníc.

Stornované účty
Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, táto zostava obsahuje súpis stornovaných účteniek.
Zobrazené je meno pokladne, kde bol doklad vystavený, dátum storna, výška dokladu, mena, počet
jednotlivých položiek na účte a ich celkové množstvo a meno zamestnanca, ktorý doklad vystavil.

Účtenky
Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, získate súpis vystavených účteniek.

Zostavu Účtenky môžete jednoducho obmedziť len na vybranú zmenu a
zobraziť len účtenky vo vybranej zmene (od otvorenia do uzavretia
pokladnice

249

). Ako to urobiť, nájdete v kapitole

597

popisujúcej predajný

report Zmeny.

Faktúry
Na základe vybraného obdobia, pokladne alebo stavu fiškalizácie získate súpis vystavených faktúr.
Vygenerovaná zostava je podobná účtenkám, avšak obsahuje iné stĺpce. Ťuknutím na tlačidlo Faktúra vo
vygenerovanej zostave pri každom zázname zobrazíte zodpovedajúcu účtenku.

Kontrolné hlásenie DPH (len pre Českú republiku)
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Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, získate rozpis tržieb zo súčtu všetkých pokladničných
dokladov s hodnotou nad 10 000 Kč. Filtrovať výsledky môžete ďalej podľa stavu fiškalizácie.

Marža
Na základe vybraného skladu je zobrazený zoznam položiek s ich sčítanou nákupnou cenou, predajnou
cenou, vypočítanou maržou a ziskom. Nákupná cena je súčtom všetkých odťažovaných položiek
zohľadnených o nastavené množstvo, ktoré sa pri predaji zo suroviny odpočíta. Prípadne ide nákupnú cenu
samotnej predajnej položky, pokiaľ je priamo vedená v sklade a naskladňovaná.

Rozpis DPH
Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, zostava rozpisuje tržby a počet vystavených dokladov
podľa platobnej metódy. Filtrovať výsledky môžete ďalej podľa stavu fiškalizácie. Pokiaľ si prajete rozpísať
DPH podľa vybraného obdobia za každý deň zvlášť, zapnite prepínač Rozpis podľa dní do polohy ON.
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Pre potreby vašich účtovníkov jednoducho vytvorte účet
správe a obmedzte užívateľské práva

541

538

vo Vzdialenej

len na Zostavy. Takto obmedzíte

užívateľa len na Zostavy a možnosť ich vyexportovať. Iné záležitosti vo
Vzdialenej správe neovplyvnia.

6.11.3.2.2 Produktové zostavy
· Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré

sú popísané v tejto kapitole

600

. Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako

ďalej upravované ani rozvíjané.
· Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Produktové zostavy
K podrobnostiam konkrétnej produktovej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v
obrázku nižšie:

Typy produktových zostáv
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Podľa kategórií
Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, zostava vypíše predané položky zlúčené do kategórií

659

Zobrazený je počet predaných položiek (počet jedinečných položiek na účtenkách), priemerná cena položky,
celkové predané množstvo, celková cena predaných položiek, DPH a priemerná nákupná cena. Aktívny
prepínač Rozpis pokladníc ukáže v zostave produkty zo všetkých pokladní v rámci jednej kategórie.

Podľa zamestnancov
Zhodná zostava ako podľa kategórií, iba zlučovaná podľa zamestnancov

670

. Pred vygenerovaním zostavy

môžete vybrať konkrétneho zamestnanca.

Podľa zákazníkov
Zhodná zostava ako podľa kategórií, iba zlučovaná podľa zákazníkov

665

. Pred vygenerovaním zostavy

môžete vybrať konkrétneho zákazníka.

Podľa štítkov
Táto voľba vygeneruje zostavu produktov na základe zvolených štítkov. Tieto štítky

322

musia byť k produktu

najprv priradené. Pred vygenerovaním zostavy môžete zvoliť Časové obdobie a konkrétnu Pokladnicu na
upresnenie vygenerovaného výstupu.
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Podľa poverenia
Zostava ukáže produkty predávané v poverení podľa subjektov EET.

Predané produkty
Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne či štítku, zostava zobrazí rozpis jednotlivých predaných
položiek

626

s číslom pokladničného dokladu, ku ktorému patrí, ich množstvo, cenou a typom platby. Nájdete

tu aj číslo pokladničnej transakcie z platobného terminálu, variabilný symbol platby alebo meno a označenie
konkrétnej pokladnice.

Prehľad odťažovania
Na základe vybraného skladu zostava vygeneruje zoznam predávaných položiek a ich odťažovaných
surovín

644

(receptúr).

Tovar na otvorených účtoch
Zostava ukáže produkty na otvorených účtoch

216

.

6.11.3.2.3 Skladové zostavy
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

· Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré
600

sú popísané v tejto kapitole . Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako
ďalej upravované ani rozvíjané.
· Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Skladové zostavy
K podrobnostiam konkrétnej skladovej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v
obrázku nižšie:
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Typy skladových zostáv
Skladové pohyby
Na základe vybraného obdobia, prípadne skladu
(nákup, predaj, korekcia

640

, inventúra

702

713

, je vygenerovaný zoznam všetkých skladových operácií

, vrátenie). Zoznam je možné zoradiť aj podľa EAN a PLU.

Vyhľadávať je možné aj podľa čísla dodacieho listu.

Dodávatelia
Táto zostava zobrazí všetky nákupy, či korekcie

640

vykonané u vybraného dodávateľa

676

s množstvom,

dátumom nákupu či korekcie (odpisu) a množstvom s nákupnou cenou.

Stav skladu
Táto zostava zobrazí stav vybraného skladu ku konkrétnemu dňu. Zostavu môžete tiež obmedziť iba na
produkty vo zvolenej kategórii

659

.

Predané množstvo
Ide o zjednodušenú skladovú zostavu podľa kategórií, zobrazujúcu iba názov položky a celkové predané
množstvo. Položky sú zoradené podľa názvu, bez vplyvu na kategóriu v ktorej sú obsiahnuté.

Predané množstvo podľa nákupnej ceny
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Zostava zobrazujúca produkty zoradené podľa názvu, nákupnej ceny alebo predaného množstva. Zostava
obsahuje tiež súčtový riadok, ktorý ukazuje súčty v rámci jednotlivých zobrazených stránok a v zátvorke
potom súčty za všetky stránky dohromady (aj tie aktuálne nezobrazené).

Odpisy
Zostava realizovaných odpisov

192

s filtrovaním podľa pokladne, zamestnanca alebo zákazníka.

6.11.3.2.4 Užívateľské zostavy
· Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré
600

sú popísané v tejto kapitole . Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako
ďalej upravované ani rozvíjané.
· Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Užívateľské zostavy
K podrobnostiam konkrétnej produktovej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v
obrázku nižšie:

Typy užívateľských zostáv
Prihlásenie používateľov
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V tejto zostave nájdete prehľad prihlasovania a odhlasovania užívateľov za vybrané obdobie. Mimo obdobie
je možné vopred definovať konkrétnu pokladňu a ďalej je tiež možné vybrať zamestnanca a druh operácie,
ktorý chcete zobraziť (Prihlásenie / Odhlásenie).

GDPR Audit
Prehľad o tom, aké činnosti jednotliví užívatelia (zamestnanci

413

Vzdialenej správy vo vzťahu k zákazníkom (zákazníckym účtom

) vykonali na pokladni alebo v rámci
229

).

Report dochádzky
Prehľad dochádzky zamestnancov

413

s možnosťou exportu do Excelu alebo formátu .csv. Prehľad je možné

vygenerovať podľa vybraného obdobia alebo vybraného zamestnanca. U každého zamestnanca uvidíte akú
dobu odpracoval a ako dlhú dobu strávil na prestávkach. Ako funguje dochádzka v Dotykačke ukazuje táto
kapitola

272

.
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Žurnál dát
Archív vo formáte .zip s .xml súbormi obsahujúci auditné informácie o vybraných zmenách na pokladni.
Zostavu je možné filtrovať vždy na vybranú pokladňu. Aby došlo k naplneniu auditných dát, je nutné na
pokladni ukladanie dát aktivovať v tomto nastavení

474

.

Po aktivácii sa v pokladni ukladá história zmien pri položkách, kategóriách, zákazníkoch a zamestnancoch. V
.xml súboroch, ktoré potom nájdete v .zip archíve, sú vždy uvedené 4 stĺpce. Prvý stĺpec obsahuje dátum a
čas záznamu (formát Unix timestamp), druhý id užívateľa, ktorý zmenu vykonal, tretiu identifikáciu danej
zmenenej entity (id položky, id kategórie, id zamestnanca, alebo id zákazníka), a vo štvrtom stĺpci sú vo
formáte JSON uvedené surové dáta z databázy. Do súborov sa ukladá len konečný stav po vykonanej
zmene. Príklad obsahu súboru products.csv so záznamami zmenených produktov:
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6.11.4 Zoznamy
Kliknutím na záložku Zoznamy sa rozbalí ponuka so základnými položkami, ktoré Dotykačka používa.
Kliknutím na vybranú položku zobrazíte jej obsah. Kliknutím na položku Produkty sa otvorí stránka s
prehľadom vytvorených produktov. Na záložke Zákazníci sa zase zobrazí zoznam všetkých zákazníckych
účtov

665

. S niektorými položkami (ich obsahom) možno ďalej manipulovať. Môžete napríklad vytvárať alebo

odstraňovať produkty, presúvať produkty medzi skladmi, vytvárať a odstraňovať dodávateľov atď.
Vybrané zoznamy možno exportovať do formátu Excel alebo .csv pomocou príslušných tlačidiel v záhlaví
stránky.

623

Hromadný výber
Produkty
Kategória

626

659

Skrytie produktov
Zákazníci

662

665

Zamestnanci

670

676

Dodávatelia

Správa chodov

678

Pridať všetko
Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy
Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav

622

) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky

.

, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom

obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie
množstva

684

:
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6.11.4.1 Hromadný výber
Pri niektorých zoznamoch

622

je k dispozícii funkcia Hromadný výber. Táto funkcia umožní vybrať viac

položiek, ktoré je potom možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť napríklad ich daňovú sadzbu, či
iné parametre. Možnosti sa líšia v závislosti na vybranom zozname. Nižšie je uvedený postup použitia
Hromadného výberu pre zoznam Produkty

626

Ťuknite na tlačidlo Hromadný výber
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V ďalšom okne vyberte položky, ktorých vlastnosti chcete hromadne zmeniť. Jednotlivé položky
vyberiete ťuknutím na tlačidlo +
všetky

, všetky položky v zozname vyberiete ťuknutím na tlačidlo Pridať

.

Teraz sa vybrané položky zobrazia v pravej časti okna, kde máte na výber niekoľko možností, ako
pokračovať. Vo väčšine prípadov budete chcieť zmeniť vlastnosti produktov a potom teda zvoľte
tlačidlo Upraviť

. Tlačidlá Excel a CSV

slúžia na export vybraných položiek, ktoré si môžete v

tabuľkovom editore zmeniť a potom spätne naimportovať

Dotykačka - Kompletná príručka
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zmaže vybrané položky z pokladnice, dajte teda pozor, aby ste ich omylom nezmazali, ak chcete
napríklad len zmazať položky z tohto zoznamu. Zmazať položky zo zoznamu, nie teda z pokladnice,
môžete pomocou tlačidla

, prípadne celý zoznam zmažete tlačidlom Zmazať zoznam

Ak sa rozhodnete upravovať produkty pomocou tlačidla Upraviť

624

, budete môcť hromadne meniť ich

vlastnosti rozdelené do skupín. Ak chcete vybranú skupinu rozbaliť, kliknite na šípku
zoznamov

622

.

. V prípade iných

sa ponuka zmien v rámci Hromadného výberu môže líšiť. Vlastnosť, ktorú chcete zmeniť, musí

byť najprv označená. V nasledujúcom príklade pridáme štítok "torty" ku všetkým tortám.
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· Pri zmene DPH v hromadnom výbere sa zachováva koncová predajná

cena s DPH. Pri prechode z neplatcu na platcu DPH môžete teda ľahko
zmeniť sadzbu dane pri všetkých produktoch bez nutnosti importu
položiek

561

. Koncové predajné ceny zostanú vždy zachované.

· Maržu nie je možné nastaviť vyššie ako 100 %.

6.11.4.2 Produkty
Záložka Zoznamy » Produkty zobrazuje zoznam všetkých vytvorených produktov. Zobrazené produkty
môžete obmedziť iba na určitú kategóriu. S produktmi je možné vykonávať pokročilé operácie, ako je
naskladnenie alebo presun do iného skladu. Samozrejme tu môžete tiež produkty pridávať či ich mazať a
dokonca aj nastaviť odťažovanie (receptúry). Produkty je možné vo Vzdialenej správe vyhľadávať podľa
názvu a EAN, PLU kódov.
Pomocou funkcie Hromadný výber

623

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť pri nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.

Vytvorenie, odstránenie produktu
Špeciálne produkty

628

638

Naskladnenie, presun do iného skladu
Receptúry (odťažovanie)
Štítky
Porcia
Ceny

640

644

648

649

651

Cenovky

657
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Pred vytvorením produktov najprv vytvorte kategórie a potom do nich priamo
začleňte vytvorené produkty. Prípadne definujte svojich dodávateľov. To vám
neskôr zjednoduší prácu s pokladňou. Môžete tiež hromadne importovať

549

produkty s kategóriami, dodávateľmi a ďalšími položkami z pripraveného .csv
súboru. Import a export položiek však podporuje iba Dotykačka NAPLNO.

Popis prvkov na stránke s prehľadom produktov

Ovládacie prvky (tlačidlá a rozbaľovacie ponuky) sú podobné pre všetky zoznamy

622

vo Vzdialenej správe. V

záhlaví stránky nájdete tlačidlá pre funkcie týkajúce sa všetkých zobrazených položiek (1-10). Potom sú na
riadku vedľa každej položky tlačidlá, ktoré ponúkajú možnosti pre danú položku (a-c). V pätičke stránky
nastavíte počet produktov zobrazených na stránke.

Spoločné funkcie
1. Prepínanie medzi zobrazením produktu, štítku
2. Export zoznamu produktov a receptúr

644

648

, porcie

649

a ceny

do Excelu alebo textového formátu .csv. Generovanie a

ukladanie dát zo Vzdialenej správy je opísané v tejto kapitole
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3. Zobrazenie a tlač cenoviek
4. Hromadná úprava
5. Import produktov
6. Vytvorenie

628

623

549

628
657

s jednotlivými produktmi

produktov a ich vlastností

do pokladnice z vopred pripraveného súboru

nového produktu

1. Prepínanie medzi stránkami
7. Obmedzenie zobrazení na konkrétnu kategóriu
8. Obmedzenie zobrazenia na konkrétny štítok

648

659

alebo produkty bez štítkov

9. Filtrovanie na základe viditeľnosti produktu - produkty skryté alebo viditeľné pri pokladni
1. Zobrazenie vymazaných produktov

637

s možnosťou ich obnovenia

Funkcie pre konkrétny (vybraný) produkt
a. Nastavenie odťažovania
b. Presun

640

644

produktu do iného skladu / Naskladnenie produktu

c. Upravenie vlastností

628

640

produktu (DETAIL) / Odstránenie produktu

637

6.11.4.2.1 Vytvorenie, odstránenie produktu

Ako pridať alebo odstrániť produkt?
Na karte Zoznamy » Produkty kliknite na tlačidlo + Pridať
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Otvorí sa stránka s kartou produktu. Tvorí ju niekoľko vertikálnych záložiek:
Základný
Ceny

631

632

Správa porcií

632

Nastavenie EET
Sklady

633

633

Kombinácia
Cenovky

634

Viditeľnosť
Statištika

634

635

635

Externé objednávky

635

Na každej záložke pridajte požadované informácie a potom produkt uložte. Nový produkt sa v
priebehu niekoľkých okamihov prenesie do pokladne. Ak budete vytvárať ďalšie produkty, použite
tlačidlo ULOŽIŤ A PRIDAŤ ĎALŠIE. Aktuálny produkt sa uloží a potom sa otvorí stránka na pridanie
ďalšieho produktu.
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V záhlaví už vytvoreného produktu nájdete tlačidlo DUPLIKOVAŤ. Tým sa vytvorí kópia aktuálne
otvoreného produktu vrátane všetkých ingrediencií na odťažovanie
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Základný
146

Názov

Zadajte názov produktu, pod ktorým sa bude zobrazovať v pokladnici

.

Farba

Vyberte farbu karty (boxu) produkt zobrazenú v pokladnici.

Kategória

Vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt patriť. Postup vytvárania kategórií nájdete v
kapitole Kategórie .
659

Číslo produktu

Interné identifikačné číslo produktu (internalId), generované automaticky

PLU

320

PLU kód produktu*

EAN

320

EAN kód produktu*

Externé označenie

Identifikácia produktu zo strany obsluhy (napr. katalógové číslo)

Alternatívny názov

Voliteľný názov produktu, ktorý (ak je vyplnený) sa tlačí na účtenkách, prípadne
objednávkach do kuchyne namiesto štandardného názvu. Pre tlač na objednávkach je
nutné upraviť zodpovedajúcu tlačovú úlohu . Voliteľne je možné v nastaveniach
platieb
aktivovať jeho použitie aj na generovaných dokladoch ako sú napr. faktúry.
Alternatívny názov sa bude ďalej zobrazovať aj na zákazníckom displeji
a prepisuje sa
do externých objednávkových služieb .
400

379

453

738

Krátka poznámka

Poznámka, ktorá slúži pre informácie o produkte (napr. alergény). Táto poznámka sa
tlačí na účtenke.

Popis

Podrobný popis výrobku pre obsluhu. Tento popis sa netlačí na účtenku, ale prenáša sa
do externých objednávkových služieb .
738

Balenie

Množstvo výrobku v predávanom balení

Jednotka

Vyberte, v akých jednotkách produkt predávate. Štandardne by tu mal byť vždy uvedený
1 kus. Iba v niektorých prípadoch, ako je napr. Odťažovanie skladu (Receptúry) ,
vyberte iné jednotky.
644

Predkontácia

Špeciálne označenie - skratka pre účtovné systémy. Označenie predkontácie sa
exportuje do zostavy Účtenky
pre Pohodu alebo Money S3.
613

Východiskový chod

Vyberte chod, ktorým bude produkt označený pri vložení na účet. Viac informácií o
správe chodov nájdete v tejto kapitole .
461

Štítky

322

Rýchle poznámky

Rozlišovanie výrobkov podľa štítkov. Viaceré štítky oddeľte čiarkami. Produkty potom
môžete podľa štítkov filtrovať.
328

Do tohto poľa napíšte prípadné varianty produktu (napr. steak medium) . Pri platbe
budete môcť variant vybrať a bude tiež vytlačená ako text na účtenke.

Zobrazovať

Vypnutím tejto voľby nebude produkt na pokladniach zobrazený.

Povoliť predaj so
sebou

Umožní u tohto produktu predaj so sebou a zvolenie uplatňovanej sadzby DPH. Viac
informácií o tejto funkcii nájdete v tejto kapitole .
448

*Na vloženie napíšte kód a stlačte kláves Enter, môžete takto zadať viac kódov pre jeden produkt.
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Ceny
Zadanie ceny

Cena produktu za jeden výrobok alebo za celé balenie

Cena bez DPH

Zadajte cenu bez dane z pridanej hodnoty.

DPH

Vyberte výšku dane z pridanej hodnoty. Zobrazené hodnoty vychádzajú z tohto
nastavenia
v aplikácii Dotykačka.
349

Cena s DPH

Táto cena sa vypočíta automaticky.

Použiť / odstrániť
cenové hladiny

Pomocou cenových hladín môžete zadať až 4 ďalšie ceny produktu. Pri predaji si potom
môžete vybrať konkrétnu cenu zo zadaných cenových úrovní. Viac informácií nájdete
tu .
319

696

Povinná minimálna
marža

Hodnota marže
(v platobnej mene), ktorá má byť kontrolovaná, alebo dopočítaná, pri
naskladňovaní produktu . Prepnutím prepínača Percentuálne bude zadané číslo
brané ako hodnota v percentách. Zadaná hodnota musí byť <= 99 %.

Body

Zadajte počet bodov, ktoré sa po nákupe produktu pripočítajú na zákaznícke konto

Vyžadovať zadanie
ceny

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji produktu budete vždy musieť zadať cenu.

Vyžadovať zadanie
množstva

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji výrobku sa vždy bude vyžadovať zadanie množstva.

Kalkulovať hodnotu na
čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky kalkulovať cenu v
závislosti od času a nastavených jednotiek po dobu, kedy je účet zaparkovaný. Týka sa
napr. predaja služieb.

Neaplikovať hromadné
zľavy

Pokiaľ bude táto voľba aktívna, nebude na tento produkt nikdy započítaná prípadná zľava
na celý účet.

Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať do poľa Zľava (%) aktuálnu zľavu z bežnej
ceny, ktorá bude akceptovaná pri predaji.

Zľava [%]

Zadajte výšku aktuálne poskytovanej zľavy na produkt. Postup vytvárania dočasných
zľavových akcií nájdete v kapitole Ceny .

318

688

665

.

651

Ak je pokladňa nastavená

349

pre neplatcov DPH, niektoré položky, ako

napríklad DPH a Cena s DPH / bez DPH, sa nezobrazujú.

Správa porcií
649

Zoznam vytvorených porcií
(napr. 50% porcie, 50% z ceny, 70% porcie, 70% z ceny) Označením aktivujete
dostupnosť vybranej porcie pri predaji pre daný produkt.
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Nastavenie EET (Na Slovensku nie je podporované)
Nefiškalizovať

Prepnutím prepínača nebude pri predaji produkt fiškalizovaný (evidovaný). Nefiškalizovať
je možné aj celú kategóriu .
661

Predaj v poverení

Umožní fiškalizovať (evidovať) doklad (produkt) iným subjektom, než ktorý bežne
pokladnicu používa.

Subjekty EET pre
predaj v poverení

Tu vyberiete vopred vytvorený subjekt, na ktorý bude produkt po naúčtovaní fiškalizovaný
(zaevidovaný).

Sklady
NASKLADNIŤ

Naskladnenie produktu do vybraného skladu.

Odpočítať zo skladu

Vypnutím tejto voľby sa produkt nebude odčítavať zo sladových zásob.

Vyrábaná položka

Označuje vyrábaný produkt

Spoločný predaj

309

686

.

Zapnutím tejto možnosti povolíte spoločný predaj, ktorý sa používa na predaj produktov
spolu s vratnými obalmi. Ďalšie informácie nájdete v tejto kapitole .
309

Pri predaji pod sklad

Povolí, zakáže alebo zobrazí na pokladni upozornenie pri predaji položky, ktorá už nie je
na sklade.

Na záložke Sklad je zobrazené aktuálne množstvo produktu na sklade. Vložením nákupnej ceny bez DPH a stlačením
tlačidla Naskladniť, prejdete rovno na naskladnenie produktu . Ak zadáte pri naskladnení nákupnú a predajnú
cenu, zobrazí sa aj marža .Kliknutím na vybraný názov skladu sa presuniete na prehľad skladových pohybov
daného produktu.
688

696
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Kombinácia
Pridaním už vytvorenej kategórie s inými produktmi môžete vytvoriť tzv. skupinu kombinácií, ktorá umožní pri
naúčtovaní hlavného produktu napr. pizze naúčtovať aj súvisiace produkty ako prílohy navyše alebo produkt
zadarmo. Najskôr z rozbaľovacieho menu vyberte kategóriu a potom kliknite na + Pridať skupinu. V ďalšom kroku
potom cez tlačidlo s ceruzkou upravte vlastnosti kombinácie. Viac o kombináciách nájdete v tejto kapitole .
300

Cenovky
Merné balenie

Pomerné číslo vypočítané tak, aby spoločne s položkou Merné jednotky ukazovalo cenu
za požadované množstvo. Keď budete napríklad chcieť pre 250g balenia masla zobraziť
cenu za 1kg, zadáte tu 0,25 a do položky Merné jednotky zadáte Kilogram. Toto číslo
bude zobrazené na cenovke .
657

Merné jednotky

Požadované množstvo, napr. kilogram, vo výpočte pomernej ceny za požadované
množstvo (pozri príklad v položke Merné balenie).

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

635

Viditeľnosť
Na tejto karte sa zobrazí zoznam všetkých pokladníc s informáciou, či sa produkt zobrazuje na konkrétnej pokladni
alebo nie. Tento zoznam súvisí s možnosťou skryť vybrané produkty
na pokladnici.
662

Štatistika
Zobrazuje predaj produktu v tomto a minulom mesiaci.

Externé objednávky (Tieto nastavenia sú platné len pre objednávkové služby. Zo základných vlastností

631

sa

ďalej využíva Alternatívny názov a Popis.)
Vlastnosti produktu

Vlastnosti alebo špecifikácie produktu, ktoré sa zobrazujú pri produkte vo vytvorenej
ponuke pre objednávkové služby
.
738

Fotka produktu

Obrázok produktu pre objednávkové služby. Obrázok / fotku produktu vložíte
tlačidlom NAHRAŤ. Najprv vyberte súbor s obrázkom, pomocou myši nastavte
preferované štvorcové orezanie a zmeny uložte. Minimálna veľkosť obrázku musí byť
aspoň 1200x1200 px.

Cena za obal

Cena za obal k produktu pre objednávkové služby. Možno využiť aj v prípade, ak
potrebujete cenu v externej objednávke navýšiť oproti cene v pokladnici.
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PLU, EAN, Externé označenie, Štítky a Rýchle poznámky (varianty) je
možné skopírovať ako text do schránky pomocou ikonky v pravom rohu po
nabehnutí myšou. Do zodpovedajúceho poľa iného produktu ich potom vložíte
štandardnou klávesovou skratkou CTRL+V.

Nákupná cena na skladoch
Súčasťou stránky s vlastnosťami produktu je v záložke Sklady aj prehľad Nákupná cena bez DPH

633

.V

tomto prehľade uvidíte aktuálne skladové množstvo na každom sklade a nastavenú nákupnú cenu. Nákupnú
cenu môžete pre každý sklad priamo v tomto prehľade upraviť. Tlačíidlom NASKLADNIŤ zvolený produkt
naskladníte

688

do daného skladu.

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

Zadajte všetky preferované informácie o výrobku a potom výrobok uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť v
hornej časti stránky.

Nový produkt nájdete v zozname produktov, kde ho môžete opäť upraviť alebo vymazať pomocou
tlačidiel

. Pred vymazaním odťažovaného produktu

Dotykačka - Kompletná príručka
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zrušiť odťažovanie alebo vymazať odťažované suroviny. Vymazané produkty možno neskôr
obnoviť

637

.

Namiesto zmazania produktu radšej odporúčame produkt dočasne skryť
deaktiváciou možnosti Zobrazovať. Akonáhle budete opäť nejaký nový
produkt vytvárať, upravte tento skrytý a opäť ho zobrazte.

Ako obnoviť vymazané produkty?
Vymazané produkty si môžete prezrieť kliknutím na príslušné tlačidlo v záhlaví stránky. V prehľade
odstránených produktov potom nájdete pri každom produkte tlačidlo Obnoviť, ktoré produkt obnoví a umožní
vám s ním ďalej pracovať. Opätovným stlačením tlačidla Odstránené produkty sa vrátite do zobrazenia
aktívnych (neodstránených) produktov.
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6.11.4.2.2 Špeciálne produkty
Okrem bežných produktov (predajných položiek) môžete v Dotykačke vytvárať aj špeciálne produkty, ktoré
majú špecifické funkcie. Tieto produkty sú od bežných predajných položiek odlíšené hviezdičkou a je možné
ich vytvárať priamo v pokladni aj vo Vzdialenej správe.
Podrobné informácie o týchto produktoch nájdete v tejto kapitole

296

, v ktorej je popísaný aj postup vytvárania

v pokladnici. Naopak, postup vytvárania prostredníctvom Vzdialenej správy je uvedený nižšie.

Ako vytvoriť špeciálny produkt?
Špeciálny produkt môžete vytvoriť rovnakým spôsobom ako štandardný produkt

628

, tj. pomocou

tlačidla + Pridať na karte Zoznamy » Produkty. Otvorí sa stránka vlastností nového produktu. Teraz
kliknite na tlačidlo Vytvoriť špeciálny produkt v záhlaví.
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V druhom kroku vyberte kategóriu

639

659

, v ktorej bude špeciálny produkt vytvorený, a pomocou

príslušného tlačidla ho vytvorte.

Produkt bude vytvorený v tejto kategórii. Špeciálne produkty majú štandardne nastavenú žltú farbu.
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6.11.4.2.3 Naskladnenie, presun do iného skladu
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Naskladnenie produktov je možné vykonať aj priamo na pokladni
prostredníctvom aplikácie Sklad

484

. Na postup naskladnenia produktov v

aplikácii Sklad sa pozrite do tejto kapitoly

488

. Vzdialená správa však umožňuje

aj hromadné naskladnenie produktov, ako to urobiť nájdete tu

688

.

Ako naskladniť alebo presunúť produkt do iného skladu?
Na záložke Zoznamy » Produkty vyberte produkt a kliknite na tlačidlo
skladu alebo na tlačidlo
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pre presun do iného

pre naskladnenie produktu.

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

641

V zobrazenom dialógu vyberte sklad na ktorý chcete produkt naskladniť alebo sklad z akého chcete
produkt presunúť a kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazí sa stránka s prehľadom produktov vo vybranom sklade. Zo zoznamu kliknutím na tlačidlo
pridáte do naskladnenia ďalšie produkty, tie potom uvidíte v pravej časti stránky.
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Pokiaľ sa teraz presuniete do dolnej časti stránky, uvidíte tu zvolený produkt (produkty) pre
naskladnenie. Teraz stačí zadať množstvo na naskladnenie do poľa
Naskladniť

a kliknutím na tlačidlo

skladový pohyb uložiť. Ak si niektorý produkt neprajete naskladniť, zmažte ho

kliknutím na tlačidlo

. Pre naskladnenie môžete zadať aj záporné množstvo, v takom prípade

vykonáte tzv. korekciu či odpis produktu
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Ak ste v kroku 1

640

643

zvolili presunutie produktu, je postup podobný. Tlačidlom

môžete pridať zo

zoznamu produktov v zdrojovom sklade ďalšie produkty na presun. Potom sa presuňte do pravej časti
stránky a z rozbaľovacieho menu
presunuté). Do poľa

vyberte cieľový sklad (sklad do ktorého budú produkty

zadajte množstvo, ktoré chcete presunúť. Tlačidlom

produkt, ktorý nechcete presunúť, zmazať. Kliknutím na tlačidlo Uložiť

môžete prípadne

skladový pohyb uložíte.

Produkt (produkty) budú presunuté z jedného skladu do druhého.
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6.11.4.2.4 Receptúry (odťažovanie)
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé
ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo
skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek.

Príklady receútúr:
Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu
neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a
mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu
(sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z
ingrediencií v rôznom pomere.

· Odťažované produkty vrátane surovín, je možné prostredníctvom

Vzdialenej správy, okrem ručného nastavenia, tiež hromadne
naimportovať. Na postup ako naimportovať odťažovanie, sa pozrite do
tejto kapitoly

575

.

· Export receptúry je možný na stránke so zoznamom produktov

626

prostredníctvom tlačidla EXPORT v záhlaví.
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Ako nastaviť receptúry?

645

645

Receptúry so záporným množstvom
Odpisy produktov a surovín

646

647

Ako nastaviť receptúry?
Vo webovom rozhraní Vzdialenej správy prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. Vyberte produkt,
ktorý bude použitý na odťažovanie surovín a kliknite na tlačidlo

. Tým otvoríte stránku na výber

ingrediencií (surovín), z ktorých sa predávaný produkt bude skladať.

Na pravej strane vyberte ingrediencie, z ktorých sa bude predávaný produkt skladať a tlačidlom +
ich pridajte na pravú stranu do zoznamu na odťažovanie. Doplňte odťažované množstvo a tlačidlom
zoznam uložte. Chybne zvolený produkt odoberiete tlačidlom
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Dôležité poznámky k receptúram
Hlavný produkt, ktorý obsahuje odťažované ingrediencie by nemal
byť odčítaný zo skladu. Odpočítané sú len jednotlivé ingrediencie, z
ktorých sa produkt skladá. V nastavení

628

hlavného produktu teda

deaktivujte možnosť Odpočítať zo skladu.
Jednotlivé ingrediencie je vhodné skryť, aby na jednotlivých pokladniach
neboli zobrazené a nebolo ich tak možné samostatne naúčtovať. U produktov,
ktoré slúžia ako ingrediencie teda deaktivujte voľbu Zobrazovať.
Maximálny počet ingrediencií, ktoré môžete odťažovať by nemal byť väčší ako 15. U niektorých surovín je
vhodné nastaviť aj tzv. odpad, v obsahu napríklad 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítať s prípadným
odpadom pri predaji daného produktu, napríklad piva.

Receptúry (odťažovanie) nastavíte tiež priamo na pokladnici, podľa tejto
kapitoly

303

.

Receptúry so záporným množstvom
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Odťažovať je možné aj záporné množstvo, napr. pre situácie, keď predávate pizzu s prísadami a zákazník si
niektorú z prísad nepraje. Štandardne predávate pizzu so šunkou, zákazník si však šunku nepraje. Pri predaji
tejto pizze teda potrebujete, aby skladové zásoby šunky zostali po predaji nezmenené. To jednoducho
docielite tak, že vytvoríte produkt "Bez šunky" a nastavíte u neho odťažovanie šunky v rovnakom, avšak
zápornom množstve. Pri predaji pizze sa tak najskôr šunka odpočíta, ale naúčtovaním produktu "Bez šunky"
zároveň tiež pripočíta. Skladové množstvo šunky sa teda predajom nezmení.

Odpisy produktov a surovín
Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú v Dotykačke štandardnou platobnou
metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo
z platobného dialógu

644

. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané

položky vrátane nastavených receptúr. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom
odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice.
Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu aj v skladovej aplikácii.

Ako vykonať odpis produktov a surovín?
Je to veľmi jednoduché:
1. V nastavení aplikácie

379

aktivujte platobnú metódu Odpis.

2. Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu

189

.

3. Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.
4. Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín (receptúr).
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6.11.4.2.5 Štítky
Každému výrobku v pokladni je možné priradiť štítok. Štítok je textová informácia, ktorá sa dá použiť
napríklad na určenie, či sa má v kuchyni vytlačiť objednávka bon) pri predaji konkrétneho výrobku a pod.
Podrobné informácie o štítkoch nájdete v tejto kapitole
Štítky môžete spravovať priamo v dotykovej pokladnici

322

322

.
alebo prostredníctvom Vzdialenej správy. Pre

správu štítkov vo Vzdialenej správe prejdite na záložku Zoznamy » Produkty a v záhlaví stránky prepnite
pomocou tlačidla

na zobrazenie štítkov. Nový štítok vytvoríte vo vlastnostiach produktu

626

. Všetky štítky,

ktoré u produktov vytvoríte, uvidíte v tomto zozname.
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Pomocou tlačidiel
tlačidla Import

649

môžete exportovať zobrazené štítky do Excelu alebo textového formátu .csv. Pomocou
môžete štítky do pokladnice hromadne naimportovať

prístup k vlastnostiam každého štítku. Kliknutím na tlačidlo

568

. Kliknutím na tlačidlo

získate

štítok odstránite.

Na štítku môžete zmeniť jeho názov a externé označenie. Externé označenie je možné využiť ako internú
identifikáciu daného štítku. Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

6.11.4.2.6 Porcia
Na správu porcií vo Vzdialenej správe prejdite na záložku Zoznamy » Produkty a v záhlaví stránky prepnite
pomocou tlačidla

na zobrazenie porcií. Na tejto stránke pridávate porcie na ďalší predaj. Každá porcia je
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definovaná percentom veľkosti porcie a percentom ceny za nastavenú veľkosť. Porcie môžete spravovať aj
priamo v pokladni

459

.

Ak chcete pridať novú porciu, kliknite na tlačidlo + Pridať

vpravo hore. Zadajte veľkosť porcie a príslušnú

cenu v % a uložte. Po synchronizácii sa vytvorené porcie prenesú do pokladnice.
Vytvorené porcie môžete použiť na každý produkt. Otvorte vlastnosti produktu

632

a v časti Správa porcií

aktivujte zo zoznamu vytvorených porcií tie, ktoré chcete používať pri predaji produktu. Potom produkt uložte.
Akonáhle naúčtujete produkt v pokladni, je nutné na zvolenie predávanej porcie otvoriť vlastnosti
naúčtovaného produktu

170

, v záložke Porcia ťuknúť na zvolenú porciu a potvrdiť tlačidlom NASTAVIŤ.
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Ďalším spôsobom predaja porcií je vytvoriť samostatné produkty

283

pre každú

porciu. Potom tieto "špeciálne produkty" zaraďte do určenej kategórie

278

a

budete ich mať na jednom mieste.

6.11.4.2.7 Ceny
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

V záložke Zoznamy » Produkty » Ceny môžete vytvárať dočasné alebo pravidelné cenové a zľavové akcie.
Cena vybraných produktov sa môže líšiť na základe definovaných pravidiel. Podľa definovaných pravidiel sa
potom cena automaticky upraví a po uplynutí stanoveného času sa vráti na pôvodnú hodnotu. Môžete si
vybrať z nasledujúcich možností:

Plán cien

653

- zmena ceny na základe definovaného časového obdobia (dátum od - do)

Happy Hours

655

(Šťastné hodiny) - kombinovaná zmena cien podľa dátumu, času a dňa v týždni.
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· Vytvorené pravidlá pre dočasné zmeny cien je možné upravovať len

prostredníctvom Vzdialenej správy.
· V prípade viacerých pravidiel pre rovnaký časový interval bude uplatnené

pravidlo s nižšou cenou. Ak bude napríklad produkt v akcii od pondelka
do piatku za 2 EUR a zároveň v rámci Happy Hours vo štvrtok za 1,5
EUR, bude sa vo štvrtok predávať za 1,5 EUR.
· Súhrnný počet produktov v pravidlách cien by nemal presiahnuť 1000. V

opačnom prípade by mohlo dôjsť k dlhšej odozve rozhrania Vzdialenej
správy.

Pridať všetko
Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy
Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav

622

) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky

.

, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom

obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie
množstva

684

:
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6.11.4.2.7.1 Plán cien
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Plán cien umožňuje dočasne nastaviť inú cenu namiesto štandardnej ceny produktu.
Rozdielna cena bude platiť počas stanoveného intervalu definovaného dvoma dátumami.
Ak potrebujete diferencovať cenu podľa konkrétnych dní v týždni alebo konkrétneho času, použite funkciu
Happy Hours

655

.

Príklad použitia plánu cien:
V marci spustíte akciu, v rámci ktorej predávate určitý výrobok za zníženú cenu. Od apríla sa však bude
výrobok opäť ponúkať za štandardnú cenu.

Ako dočasne nastaviť inú cenu?
Vo Vzdialenej správe rozbaľte záložku Zoznamy » Produkty. V záhlaví kliknite na Ceny
potom na tlačidlo + Pridať

. Tlačidlami

a vpravo

je možné vytvorené pravidlá upraviť, zmazať či

exportovať do .csv súboru a neskôr naimportovať.
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V záložke Plán cien

654

vyberte produkt, ktorého cenu chcete dočasne upraviť, a pridajte ho na pravú

stranu pomocou tlačidla

. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla (cenovej akcie).

Zadajte Názov akcie a potom z rozbaľovacej ponuky Pokladnica vyberte pokladňu, v ktorej bude
cenová akcia aktívna. V časti

nastavte trvanie akcie. Ak chcete nastaviť dátum začiatku a konca,

prepnite prepínače do polohy ON. Nakoniec upravte cenu výrobku alebo zadajte percentuálnu zmenu
ceny. Nakoniec pomocou tlačidla Uložiť

cenovú akciu uložte. Maximálny počet produktov vo

všetkých cenových pravidlách by nemal presiahnuť 1000.
Tlačidlom

je možné naimportovať vopred vyexportované pravidlá, viď predchádzajúci krok

653

.

V nastavený Dátum spustenia sa cena výrobku automaticky na vybranej pokladnici upraví. Po dátume
nastavenom v poli Dátum ukončenia sa cena produktu automaticky vráti na pôvodnú hodnotu.
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Pomocou prepínačov ON/OFF môžete samozrejme nastaviť iba jeden aktívny
dátum. Potom bude pravidlo aktívne len od alebo do zvoleného dátumu. Pokiaľ
však zadáte do políčok Dátum spustenia a Dátum ukončenia rovnaký
dátum, cena sa nezmení, pretože Dotykačka cenu počíta od polnoci dňa
spustenia do polnoci dňa ukončenia, čo by v tomto prípade bol ten istý čas v
rovnaký deň.
Na zľavu platiacu len jeden deň teda môžete zapnúť iba jedno políčko,
prípadne nastaviť interval dvoch dní (napr. 02.09.2022 - 03.09.2022). Podobne
pri zadaní len dátumu ukončenia na aktuálny deň sa cena nezmení, pretože
systém také pravidlo vyhodnotí ako už skončené, platiaci len do polnoci toho
dňa. Pokiaľ teda chcete cenu zmeniť pre deň 2.9.2022 a použijete len Dátum
ukončenia, musíte ho nastaviť na 03.09.2022.

6.11.4.2.7.2 Happy Hours
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Funkcia Happy Hours umožňuje dočasne nastaviť inú cenu namiesto štandardnej ceny
produktu. Rozdielna cena bude platiť pre stanovený interval definovaný dvoma
dátumami, dňom (dňami) v týždni a časom. Ak potrebujete rozlišovať cenu len na základe dátum od do,
použite jednoduchšiu funkciu Plán cien

653

.

Príklad využitia Happy Hours:
V marci spustíte akciu, v rámci ktorej budete každý víkend predávať určitý výrobok za zníženú cenu. Od apríla
sa však bude výrobok opäť ponúkať za štandardnú cenu.

Ako dočasne nastaviť inú cenu?
Vo Vzdialenej správe rozbaľte záložku Zoznamy » Produkty. V záhlaví kliknite na Ceny
potom na tlačidlo + Pridať

. Tlačidlami

a vpravo

je možné vytvorené pravidlá upraviť, zmazať či

exportovať do .csv súboru a neskôr naimportovať.
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Na záložke Happy Hours
tlačidla

656

vyberte produkt, ktorého cenu chcete dočasne upraviť, a pomocou

ho pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla (cenovej akcie).
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Zadajte Názov akcie
aktívna

657

, z rozbaľovacej ponuky Pokladnica vyberte pokladňu, v ktorej bude udalosť

a nastavte trvanie a vlastnosti udalosti

. Ak chcete nastaviť dátum začiatku a konca,

prepnite prepínače do polohy ON.
V časti

tiež uveďte, v ktorých dňoch a v akom časovom intervale sa pravidlo uplatňuje. Nastavenie

času je vždy dvojstupňové pre hodiny a minúty.
Nakoniec zadajte cenu a pomocou tlačidla Uložiť
poľa

cenovú akciu uložte. Cenu môžete zadať do

buď v konkrétnej čiastke, alebo stačí zadať hodnotu zľavy alebo navýšenia v percentách,

napr. -20. Automaticky sa vypočíta odpovedajúca cena.
Tlačidlom

je možné naimportovať vopred vyexportované pravidlá, viď predchádzajúci krok

655

.

Maximálny počet produktov vo všetkých cenových pravidlách by nemal presiahnuť 1000.

V nastavenom čase sa cena výrobku na vybranej pokladnici automaticky upraví. Po uplynutí nastaveného
času sa cena produktu automaticky vráti na pôvodnú hodnotu.

V prípade prekrývajúcich sa pravidiel platí vždy pravidlo, ktoré má najnižšiu
cenu produktu.

6.11.4.2.8 Cenovky
Vo Vzdialenej správe môžete vygenerovať archy cenoviek s jednotlivými produktmi, cenou a čiarovým kódom.
Tieto cenovky je potom možné vytlačiť a nalepiť na produkty. Cenovky je možné tiež jednoducho vytlačiť na
bežnej tlačiarni účteniek priamo z pokladne. Ako na to sa dozviete v tejto kapitole

330

.

Ako vytlačiť hárok produktových cenoviek?
V záložke Zoznamy » Produkty kliknite hore na Cenovky.
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Na pravej strane vyberte produkty, ktoré chcete umiestniť na cenovky a tlačidlom

ich pridajte na

pravú stranu do zoznamu. Zobrazené produkty môžete obmedziť na kategóriu zvolenú v menu
Prípadne je možné pridať všetky položky z vybranej kategórie tlačidlom Pridať všetky
zvoľte údaje

.

. Vpravo

, ktoré chcete mať na cenovkách vytlačené, a či má byť každá cenovka orámovaná

(voľba Tlačiť rámček). Z rozbaľovacieho menu
produkt odoberiete tlačidlom

Dotykačka - Kompletná príručka

vyberte rozmer cenoviek. Chybne zvolený

, všetky produkty potom zmažete tlačidlom Zmazať zoznam

.
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Pre každý produkt zadajte do príslušného poľa
Vytvoriť

počet cenoviek a nakoniec kliknite na tlačidlo

, aby sa vygeneroval hárok s cenovkami vo formáte .pdf. Tento dokument vytlačte napr.

na samolepiaci papier, vystrihnite cenovky a nalepte ich na výrobky.

Aby na cenovkách boli vytlačené čiarové kódy, je nutné mať vo vlastnostiach
každého produktu uvedený číselný EAN alebo PLU kód. Podľa týchto
číselných kódov potom budú automaticky vygenerované čiarové kódy na
cenovkách. Na cenovkách môže byť zobrazená aj cena za mernú
jednotku/balenie. Tá sa nastavuje vo vlastnostiach produktu

630

.

6.11.4.3 Kategória
Kategórie umožňujú prehľadne triediť produkty a predovšetkým v prípade veľkého množstva produktov
uľahčujú ich hľadanie a účtovanie priamo na pokladniach. Vždy odporúčame produkty rozdeliť do kategórií.
Vytvorenie kategórií by tak mal byť prvý krok pred vytváraním
Pomocou funkcie Hromadný výber

623

626

samotných produktov.

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť napríklad ich daňovú sadzbu, či iné parametre.

Vo Vzdialenej správe je možné kategórie tiež hromadne naimportovať

565

z

pripraveného csv. súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate
exportom kategórií zo Vzdialenej správy.
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Ako pridať alebo odstrániť kategóriu?
V záložke Zoznamy » Kategória kliknite na tlačidlo + PRIDAŤ
vytvorené tlačidlom kategóriu

upravíte a tlačidlom

. Pokiaľ už máte nejaké kategórie

ju zmažete. Zmazaná bude iba kategória,

produkty zmazané nebudú. Automaticky sa presunú do systémovej kategórie Všetko (špeciál).
Pomocou príslušných tlačidiel v záhlaví môžete vytvorené kategórie exportovať
naimportovať

565

. Pomocou tlačidla

môžete hromadne upravovať

623

549

alebo opätovne

vlastnosti viacerých

kategórií.
Ak povolíte možnosť Zmazané

, v zozname sa zobrazia odstránené kategórie. Ak chcete obnoviť

vymazanú kategóriu, jednoducho ju otvorte a použite tlačidlo ULOŽIŤ v záhlaví, pozri ďalší obrázok

661

.

Teraz špecifikujte vlastnosti novej kategórie ako jej názov, farbu
štítky

, maržu

. Na základe štítkov potom môžete kategórie na pokladni skrývať

aj k viacerým kategóriám naraz pomocou Hromadného výberu
kategóriu je možné aj deaktiváciou voľby Zobrazovať v časti
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362

. Štítky je možné pridať

alebo importom

565

. Skryť jednotlivú

.
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Pre produkty v danej kategórii je možné vybrať v menu
tohto nastavenia daňových sadzieb
Okamžitého predaja
V časti

165

349

východiskovú sadzbu DPH, ktorá čerpá z

. Východisková sadzba DPH sa však uplatní len v prípade

.

je možné aktivovať maximálnu výšku zľavy a zadať ju do poľa nižšie. Toto bude maximálna

zľava v percentách, ktorú môže obsluha použiť na produkty v tejto kategórii. Zľavu je možné nastaviť
aj pre konkrétneho zamestnanca

670

. Nakoniec všetko uložte kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ

.

Vyžadovaným údajom kategórie je iba meno. Kompletný popis všetkých vlastností kategórie nájdete
nižšie

661

.

Popis vlastností kategórie
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Názov

Názov kategórie, pod ktorým bude zobrazená na pokladniach.

Farba

Ak chcete kategóriu odlíšiť, vyberte jej farbu zo vzorkovníka.

Číslo kategórie

Interné označenie kategórie (je vytvorené automaticky).

Marža

Hodnota marže
(v korunách alebo percentách), ktorá sa má kontrolovať alebo
dopočítať pri naskladnení
produktu v danej kategórii.

696

688

Externé označenie

Akékoľvek číselné označenie kategórie.

Štítky

Ku kategórii môžete pridať vlastný štítok . To je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete
skryť vybrané kategórie na danej pokladni. V nastaveniach zobrazenia
potom môžete
určiť, ktoré kategórie budú na základe štítkov skryté.

322

362

Východisková sadzba
DPH

Nastavená sadzba DPH sa automaticky uplatní, keď sa produkty z danej kategórie použijú
pri Okamžitom predaji .

Východiskový chod

Produkty v kategórii môžete priradiť k vytvorenému chodu . Chody na pokladni
potom jednoducho naúčtujete a o príprave každého chodu pošlite informáciu do kuchyne.

Zobrazovať

Pomocou tohto prepínača môžete určiť, či sa kategória pri pokladni zobrazí alebo skryje.
Skrytie kategórie je užitočné napríklad pre kategóriu, v ktorej máte odťažované
produkty
.

165

678

461

644

Maximálna výška zľavy Po aktivácii zadajte maximálnu výšku zľavy, ktorú bude môcť obsluha
produkty v tejto kategórii.

670

poskytnúť na

6.11.4.4 Skrytie produktov
Ak používate viac pokladníc, alebo jednoducho len chcete nejaký produkt dočasne skryť, môžete tak urobiť v
záložke Zoznamy » Skrytie produktov. Tu jednoducho vytvoríte pravidlá, ktoré skryjú vybrané produkty na
vybraných pokladniach. Uvidíte tu aj zoznam pokladníc

664

, na ktorých sú nejaké produkty skryté.

Súhrnný počet produktov v pravidlách cien by nemal presiahnuť 1000. V
opačnom prípade by mohlo dôjsť k dlhšej odozve rozhrania Vzdialenej správy.

Ako skryť produkt?
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663

Vo Vzdialenej správe kliknite na kartu Zoznamy a z rozbalenej ponuky vyberte možnosť Skrytie
produktov. Ak chcete vytvoriť nové pravidlo na skrytie, kliknite na tlačidlo + Pridať
tlačidiel

. Pomocou

môžete otvoriť vlastnosti už vytvoreného pravidla alebo pravidlo odstrániť.

V časti Produkty na ľavej strane vyberte produkt, ktorý chcete skryť, a pomocou tlačidla
pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla. Kliknutím na tlačidlo

ho
môžete do

pravidla pridať všetky produkty.
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Zadajte Názov pravidla a z rozbaľovacej ponuky Pokladnica

vyberte pokladňu, na ktorú sa

pravidlo bude vzťahovať. Chybne zadané produkty môžete vymazať kliknutím na tlačidlo
Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť

.

na uloženie pravidla. Po synchronizácii sa produkt na vybranej

pokladnici skryje.

Prehľad skrytých produktov
Ak sa prepnete na záložku Pokladnice, zobrazí sa zoznam pokladníc, v ktorých sú niektoré produkty skryté.
Ťuknutím na tlačidlo Detail zobrazíte konkrétne skryté produkty na vybranej pokladnici a upravíte vlastnosti
zodpovedajúceho pravidla pre ich skrývanie.
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665

Vo vlastnostiach produktu

635

nájdete v záložke Viditeľnosť informáciu, na

ktorých pokladniach je produkt skrytý. Jednotlivé produkty môžete tiež skryť
priamo na pokladni deaktiváciou možnosti Zobrazovať ako box v karte
produktu

286

.

6.11.4.5 Zákazníci
V záložke Zoznamy » Zákazníci

665

môžete vidieť prehľad všetkých vytvorených zákazníckych účtov. Každú

platbu vykonanú v pokladni možno priradiť k účtu zákazníka. Ak nastavíte počet bodov v každom produkte

628

,

tieto body budú pripísané na účet zákazníka po zaplatení produktu. Účty zákazníkov môžete vytvárať buď
priamo v dotykovej pokladnici

229

, alebo prostredníctvom Vzdialenej správy.

V záložke Zoznamy » Zľavové skupiny

669

definujete pravidlá na vytváranie zliav na všetky produkty. Ak k

účtu zákazníka priradíte zľavovú skupinu, zľava nastavená v tejto skupine sa automaticky uplatní na celý účet
s priradeným zákazníkom.
Pomocou funkcie Hromadný výber

623

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.

Vo Vzdialenej správe je možné zákazníkov tiež hromadne naimportovať

569

z

pripraveného .csv. súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate
exportom zákazníkov zo Vzdialenej správy.

Ako vytvoriť zákaznícky účet?
Na karte Zoznamy » Zákazníci
kliknutím na tlačidlo
tlačidlo Doklady

kliknite na tlačidlo + Pridať

. Ak ste už vytvorili nejaké účty,

upravíte vybraný účet a kliknutím na tlačidlo
zobrazíte prehľad platieb daného zákazníka

Dotykačka - Kompletná príručka
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Tlačidlá
na import

slúžia na export zákazníkov, tlačidlo
569

666
na hromadnú zmenu vlastností

623

a tlačidlo

zákazníkov.

Pri vymazaní zákazníka máte možnosť zvoliť, či bude anonymizovaný.
Aktiváciou tejto voľby bude zákazník vymazaný zo všetkých záznamov v
pokladni a Vzdialenej správe, ktoré so zákazníckymi účtami súvisia a to aj
spätne. Namiesto jeho mena bude pri záznamoch uvedené "XXX". Pokiaľ
zákazníka vymažete bez anonymizácie, zákaznícky účet síce bude odstránený,
ale v historických záznamoch zostane meno zákazníka zachované. Možnosť
anonymizácie súvisí so smernicou GDPR.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

667

Doplňte do jednotlivých polí zodpovedajúce informácie o zákazníkovi. Podrobný popis polí nájdete
pod nižšie pod obrázkom

668

. Akonáhle vyplníte všetky požadované údaje, uložte voľby ťuknutím na

tlačidlo Uložiť.
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Pole zákazníckeho účtu
Meno

Meno zákazníka (jediné povinné pole)

Priezvisko

Priezvisko zákazníka

Číslo
zákazníka

Interné číslo zákazníka vygenerované pokladňou

Názov firmy

Názov spoločnosti zákazníka

Externé
označenie

Vlastné voliteľné označenie zákazníka

IČO / DIČ

IČO zákazníka / DIČ zákazníka. Po zadaní IČ môžete ťuknutím na tlačidlo pridať kontaktné
údaje z ORSR.

Adresa /
Mesto / PSČ

Adresa zákazníka

E-mail /
Telefónne
číslo

Kontaktné informácie

Dátum
narodenia

Dátum narodenia zákazníka

Dátum
expirácie

Dátum, ku ktorému vyprší platnosť účtu zákazníka. Pred nastavením dátumu je potrebné túto
možnosť aktivovať pomocou zaškrtávacieho políčka.

Zľavová
skupina

Pokiaľ, že máte na nastavené vlastné zľavové skupiny, môžete ich zákazníkovi priradiť
pomocou tohto rozbaľovacieho menu. Zľavové skupiny
vytvoríte na záložke Zľavové
skupiny.

Zobrazovať

Túto možnosť možno použiť na dočasné skrytie zákazníckeho účtu bez jeho odstránenia.

Interná
poznámka

Vlastná poznámka

Počet bodov

V tomto poli môžete vidieť aktuálny stav zákazníckych bodov
počet bodov.

Čiarový kód

V prípade, že do tohto poľa vložíte čiarový kód, môžete na priradenie zákazníka k
naúčtovaným položkám jednoducho naskenovať tento čiarový kód pomocou čítačky
alebo použiť EM čipy.

669

329

. Môžete tiež zadať vlastný

97

Hlavička pre
tlač

Tu zadaný text sa vytlačí na účtenke po priradení zákazníka k účtu.

Štítky

Zákazníkov môžete označovať a vyhľadávať na základe štítkov zadaných do tohto poľa.
Ďalšie informácie o štítkoch nájdete v tejto kapitole .
322
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669

Zákaznícku zľavu je možné priradiť kedykoľvek, kým neuzavriete účet
stlačením tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke

149

Dotykačky. Po

stlačení tlačidla Vystaviť účet je účet uzavretý a neskôr dôjde aj k jeho
fiškalizácii v súvislosti s EET

47

, preto už nie je možné s cenou akokoľvek

hýbať. Kým však účtujete produkty, stačí kedykoľvek pred stlačením tlačidla
Vystaviť účet načítať čítačkou zákaznícku kartu či priradiť zákaznícky účet
ručne a podľa nastavenej zľavy sa zľava aplikuje na otvorený účet zákazníka.

Poznámka:
Ak v zozname kliknete na tlačidlo Doklady, zobrazí sa prehľad platieb vybraného zákazníka. Súhrn platieb
môžete uložiť do tabuľky Excel alebo súboru .csv ťuknutím na príslušné zelené tlačidlo vpravo hore.

Ako spravovať zľavové skupiny?
Pomocou zľavových skupín môžete určiť zľavu v určitej výške, platnú pre všetky produkty, ktorú potom
priradíte konkrétnemu zákazníkovi. Túto zľavu k zákazníkovi priradíte pri tvorbe alebo editácii zákazníckeho
účtu popísanej vyššie

665

.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa
Vyberte kartu Zľavové skupiny
tlačidlo Pridať

670
v hornej lište. Potom môžete pridať nové pravidlo kliknutím na

, alebo upraviť existujúce pravidlá kliknutím na tlačidlo Detail

.

V dialógovom okne pre vytvorenie a editáciu zľavových skupín vyberte názov skupiny a výšku zľavy a
potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ. Tlačidlom

je možné skupinu dočasne skryť, prípadne zodpovedajúcim

tlačidlom zo záhlavia kompletne zmazať. Ak zmažete zľavovú skupinu, ktorú majú niektori zákazníci
priradenú, bude zobrazený dialóg na výber inej či žiadnej zľavovej skupiny pre týchto zákazníkov.

6.11.4.6 Zamestnanci
V záložke Zoznamy » Zamestnanci vidíte prehľad všetkých vytvorených účtov zamestnancov. Každý
zamestnanec sa môže pred použitím pokladne prihlásiť a všetky pokladničné pohyby sa tak evidujú k jeho
účtu. Získate tak prehľad o jednotlivých zamestnancoch a ich operáciách. V prehľade zamestnancov sú
zvýraznené všetky aktuálne prihlásené účty k jednotlivým pokladniam.
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671

Každému účtu zamestnanca môžete priradiť samostatnú sadu oprávnení
aplikáciu Sklad

484

673

, zvlášť pre pokladňu a zvlášť pre

. Ak vo vlastnostiach účtu definujete PIN kód, účet bude zabezpečený a zamestnanec sa

bude prihlasovať do pokladnice priamo jeho zadaním.
Pomocou funkcie Hromadný výber

623

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre. K dispozícii je aj prehľad dochádzky

674

zamestnancov s možnosťou ďalších úprav.

Zamestnanecké účty môžete samozrejme tiež vytvárať priamo v dotykovej
pokladnici

495

. Aj v tomto prípade je možné k účtu priradiť užívateľské práva

pre jednotlivé funkcie Dotykačky a aplikácie Sklad.

Ako vytvoriť nový účet zamestnanca?
Na karte Zoznamy » Zamestnanci kliknite na tlačidlo + Pridať
a zmažete tlačidlom

. Vytvorený účet upravíte tlačidlom

. Kliknutím na DOKLADY otvoríte filtrovaný zoznam dokladov

vystavených vybraným zamestnancom. Ak máte aktívnu evidenciu dochádzky

272

593

, kliknutím na

DOCHÁDZKA zobrazíte dochádzku pre vybraného zamestnanca, prípadne môžete v záhlaví stránky
otvoriť prehľad dochádzky

Dotykačka - Kompletná príručka
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Otvorí sa stránka s informáciami o užívateľskom účte. Do jednotlivých polí zadajte požadované
informácie. V prípade, že do poľa Čiarový kód vložíte čiarový kód, môžete potom na prihlásenie k
tomuto účtu jednoducho naskenovať čiarový kód pomocou čítačky

420

pomocou pinu. Ak ho zadáte, nezabudnite aktivovať prepínač v časti

. Užívateľský účet ochránite
. Ak zamestnanec PIN na

prihlásenie zabudne, jednoducho ho tu zmeňte.
Ťuknutím na polia v časti

zobrazíte zoznam užívateľských práv pre pokladničné operácie alebo

aplikáciu Sklad, pozri Prideľovanie užívateľských práv nižšie.
V časti

možno tiež dočasne deaktivovať účet bez jeho vymazania a aktivovať maximálnu zľavu

ktorú bude môcť zamestnanec uplatniť na položky na účte. Maximálnu zľavu možno nastaviť aj pre
celú kategóriu

659

. Nakoniec nezabudnite vykonané zmeny uložiť tlačidlom ULOŽIŤ v záhlaví stránky.

Ak chcete duplikovať vytvoreného užívateľa so všetkými vlastnosťami, jednoducho kliknite na

.

Potom budete môcť duplikovaného užívateľa premenovať a upraviť.
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Pridelenie užívateľských práv
Ťuknutím na pole Používateľské práva - pokladňa alebo Používateľské práva - sklad sa rozbalí zoznam
práv užívateľa pre jednotlivé operácie. Ťuknutím na vybranú položku v zozname ju aktivujete, a tým skutočne
priradíte toto právo užívateľovi. Zadaním textu do poľa Vyhľadať sa vyfiltrujú práva užívateľa podľa
zadaného textu. Prehľad a popis jednotlivých užívateľských práv nájdete v tejto kapitole

Dotykačka - Kompletná príručka
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Predvolený administrátorský účet nemožno zmazať, ani u neho meniť
užívateľské práva. Má vždy plnú sadu práv, preto dôrazne odporúčame tento
účet zabezpečiť pinom.

6.11.4.6.1 Dochádzka
Na karte Zoznamy » Zamestnanci nájdete prehľad dochádzky zamestnancov vrátane dodatočných úprav
jednotlivých záznamov. Prístup do sekcie zamestnancov by mali mať len oprávnené osoby
zobraziť dochádzku, kliknite v záhlaví na záložku Dochádzka

Dotykačka - Kompletná príručka
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Zobrazia sa záznamy o dochádzke jednotlivých zamestnancov. Záznamy môžete obmedziť na konkrétneho
zamestnanca pomocou rozbaľovacieho menu
rozsah dátumov

. Interval zobrazených údajov môžete nastaviť kliknutím na

. Ak potrebujete upraviť záznam, ťuknite na tlačidlo DETAIL

vedľa vybraného

záznamu.
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Pre každý záznam môžete upraviť dátum a čas príchodu/odchodu a dĺžku prestávky. Po uložení zmien
kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ

sa odpracovaný čas prepočíta.

Dochádzka je k dispozícii v prihlasovacom dialógu
nájdete aj v pokladničných reportoch

335

418

pokladnice. Prehľad o dochádzke zamestnancov

alebo vo Vzdialenej správe v zostavách

620

.

6.11.4.7 Dodávatelia
Pokiaľ si vytvoríte záznamy o dodávateľoch, môžete k týmto dodávateľom priradiť produkty pri
naskladnení

688

. Získate tak lepší prehľad a budete si môcť triediť podľa dodávateľov reporty a zostavy.

Pomocou funkcie Hromadný výber

623

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.

Vo Vzdialenej správe je možné dodávateľov hromadne naimportovať

569

z

pripraveného .csv. súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate
exportom dodávateľov zo Vzdialenej správy.

Ako pridať alebo vymazať dodávateľa?
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677

V záložke Zoznamy » Dodávatelia kliknite na tlačidlo + Pridať
použite tlačidlá

. Ak ste už vytvorili dodávateľa,

na je úpravu alebo odstránenie. Odstráni sa len dodávateľ, priradené produkty sa

neodstránia.
Tlačidlom

záznamy vyexportujete, tlačidlom

pomocou tlačidla

dodávateľov naimportujete

vykonáte hromadnú zmenu vlastností
573

623

a

.

Teraz zadajte názov a ďalšie informácie o dodávateľovi. Nakoniec všetko uložte kliknutím na tlačidlo
Uložiť. Vyžaduje sa len názov. Dodávateľa môžete na pokladnici dočasne skryť pomocou prepínača
.

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

678

6.11.4.8 Správa chodov
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Rozdeľte si ponúkané pokrmy do jednotlivých chodov a informujte kuchyňu prostredníctvom tlačiarne
objednávok o ich príprave. Vytvorené chody sa môžu zobrazovať na hlavnej obrazovke Dotykačky a obsluha
ich tak jednoducho a rýchlo namarkuje.

Chody môžete vytvárať aj priamo v dotykovej pokladnici. Viac informácií
nájdete v tejto kapitole

461

, kde je aj popis, ako vlastne s chodmi pracovať.

Ako spravovať chody?
Vo vzdialenej správe kliknite na záložku Zoznamy a v rozbalenom menu zvoľte Správa chodov. Na
vytvorenie nového chodu kliknite na tlačidlo + PRIDAŤ CHOD
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Zadajte Názov chodu a doplňte prípadné Štítky
úlohách

397

. Podľa štítkov vo filtroch v jednotlivých tlačových

môžete chod smerovať na určitú tlačiareň. Tj. objednávky či účtenky určitého chodu vždy

tlačiť na určenej tlačiarni. Číslo chodu sa uplatňuje pri hromadnom exporte / importe dát
interné označenie položky, ktoré sa vygeneruje po uložení. Pomocou šípok v časti

549

, ide o

určite poradie

chodov, ktoré sa uplatňuje pri tlači objednávok do kuchyne. Vždy sa postupuje od prvého chodu po
posledný. Voľba Povoliť určuje, či sa bude chod zobrazovať na pokladni alebo nie, môžete ho teda
dočasne skryť.

Nakoniec nezabudnite vytvorené chody uložiť pomocou tlačidla
pomocou ikony košíka v časti
ďalej pracovať

461

. Vytvorený chod môžete vymazať

. Vytvorené chody sa potom prenesú do pokladne, kde s nimi môžete

.

6.11.5 Sklady
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Vo Vzdialenej správe môžete vytvoriť niekoľko skladov a tie priradiť určitým pokladniam. Každá pokladnica
môže mať vlastný sklad, z ktorého odčerpáva tovar (podružný sklad) alebo naopak jeden sklad môže slúžiť
pre viac pokladníc (zdieľaný sklad). Môžete dokonca nastaviť rozdielny sklad v závislosti od predávaných
produktov. Tejto funkcii hovoríme priradenie produktov

Dotykačka - Kompletná príručka

706

.

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

6 Vzdialená správa

680

Kliknutím na záložku Sklady vo vzdialenej správe sa rozbalí ponuka s ďalšími záložkami, ktoré umožňujú
zistiť aktuálny stav skladových zásob, naskladniť produkty alebo priradiť určité produkty konkrétnemu skladu.

Stavy skladov

681

Stráženie množstva
Výroba

684

686

Naskladnenie produktov

688

Nastavenie a používanie marží
700

Presunutie produktov
Inventúra

696

702

Priradenie produktov

706

Elektronické dodacie listy
Nastavenie skladov

708

712

Zdieľané a podružné sklady

713
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Dotyková pokladňa má vždy automaticky priradený tzv. východiskový sklad.
Ďalšie sklady je možné k pokladni pripojiť prostredníctvom Vzdialenej
správy

712

alebo vytvoriť nový sklad priamo na pokladni

470

.

Pridať všetko
Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy
Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav

622

) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky

.

, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom

obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie
množstva

684

:

6.11.5.1 Stavy skladov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

V záložke Sklady » Stavy skladov nájdete prehľad všetkých produktov, ktoré môžete filtrovať podľa
jednotlivých skladov. Na tejto stránke je možné taktiež produkty rýchlo naskladniť presunúť medzi skladmi či
zobraziť vlastnosti produktov a ich pohyby. Môžete tu tiež vytvoriť pravidlá, na základe ktorých dostanete emailové upozornenie o zostávajúcom množstve produktov na sklade.
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Pomocou týchto tlačidiel môžete exportovať zobrazené produkty do tabuľky programu Excel alebo do
súboru .csv.
Tlačidlá pre skladové operácie:
689

· Naskladniť

- Po stlačení tlačidla bude zobrazená stránka s voľbami pre naskladnenie. Na tejto
stránke vyberiete produkty, ktoré chcete naskladniť a pridáte ich na pravú stranu stránky. Produkty
budú naskladnené do skladu vybraného v menu
konkrétnom produkte

· Skladový presun

640

. Naskladnenie môžete vykonať aj priamo pri

.

700

vybraných produktov do iného skladu. Po stlačení tlačidla bude zobrazená
stránka s prehľadom produktov, ktoré presunutím na pravú stranu presuniete do zvoleného skladu.
Presun môžete vykonať aj priamo pri konkrétnom produkte

· Inventúra

640

.

702

- Týmto tlačidlom zobrazíte dialóg na vykonanie inventúry. Inventúrou myslíme určenie
aktuálnych skladových zásob (množstvo na sklade) pri každom produkte.

· Stráženie množstva

684

- Kliknutím na toto tlačidlo sa presuniete na stránku s pravidlami na stráženie
skladových zásob. Na základe pravidiel obdržíte informáciu, ak skladové množstvo vybraných
produktov klesne pod definované množstvo.

· Výroba

686

- Kliknutím na tlačidlo otvoríte stránku s výberom produktov, ktorých suroviny sa nebudú

odčítavať pri predaji, ale pri výrobe. Také produkty musia mať nastavené suroviny na odťažovanie
a musia byť označené ako vyrábané položky.
Rozbaľovacie menu na výber skladu, kategórie produktov alebo konkrétnych štítkov. Sú zobrazené vždy
iba tie produkty, ktoré zodpovedajú vybraným kritériám. Ak napr. pridáte k produktom štítok s označením
dodávateľa, budete môcť si tu zobraziť iba produkty patriace k tomuto dodávateľovi.
Stlačením tlačidla zobrazíte v prehľade skôr zmazané produkty alebo produkty, ktoré sa neodčítajú zo
skladu

633

. Zmazané produkty v databáze kvôli zachovaniu integrity zostávajú, dostanú však príznak

zmazané a nie sú ďalej štandardne zobrazované.
Zobrazenie vlastností produktu. Kliknutím sa presuniete na stránku s vlastnosťami konkrétneho
produktu

628

.

Zobrazenie skladových pohybov konkrétneho produktu.
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Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

6.11.5.1.1 Stráženie množstva
Vzdialená správa umožňuje pomocou definovaných pravidiel strážiť skladové množstvo
produktov. Každé vytvorené pravidlo obsahuje produkt a jeho minimálne množstvo. Ak
množstvo daného produktu klesne pod nastavenú úroveň, bude odoslaná e-mailová
správa s upozornením.
E-mail je odoslaný vždy o polnoci každý deň a obsahuje všetky položky z pravidiel, ktoré sú v čase odoslania
pod nastaveným limitom skladu.

Ako vytvoriť pravidlo na stráženie skladového množstva?
Prejdite na záložku Sklady » Stavy skladov a v hornej lište ťuknite na tlačidlo Stráženie množstva.
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Tým sa dostanete na stránku s prehľadom pravidiel. Ak chcete pridať nové pravidlo, kliknite na
tlačidlo + Pridať. Vlastnosti každého pravidla si zobrazíte tlačidlom Detail a zmažete ho tlačidlom s
ikonou koša.

Teraz tlačidlami

presuňte produkty, ktorých množstvo chcete strážiť, na pravú stranu a v poli

Skladový limit

definujte minimálne množstvo na sklade. Toto množstvo bude spoločné pre všetky

aktuálne vybrané produkty. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť

Dotykačka - Kompletná príručka
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Pre zvolené produkty budú vytvorené samostatné pravidlá. Zmeniť hromadne množstvo na sklade či
zmazať všetky pravidlá je možné pomocou tlačidla Hromadný výber v prehľade pravidiel.

Pomocou funkcie Hromadný výber

623

môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie,

zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.

Vždy 1x denne dostanete e-mail s .pdf prílohou. V prílohe nájdete informácie o produktoch, ktoré klesli pod
nastavený skladový limit, vrátane EAN a PLU kódov. Správa je posielaná na e-mail, ktorý používate ako
prihlasovacie meno

533

na prihlásenie k Vzdialenej správe.

6.11.5.1.2 Výroba
Výroba je zvláštny typ naskladnenia, kedy odťažovanie neprebieha štandardne pri predaji, ale len pri
naskladnení (výrobe) produktu. Ide typicky napríklad o chlebíčky alebo dezerty alebo iné výrobky, ktoré
vyrábate na prevádzke. Výrobu v pokladni

492

zariadite v aplikácii Sklad. Nižšie si ukážeme, ako vyrobiť

šunkový chlebíček vo Vzdialenej správe.

Najprv je nutné správne nastaviť a označiť produkt, ktorý bude odťažovaný pri výrobe. Mali by ste
mať teda napr. vytvorený produkt Šunkový chlebíček, vrátane nastavených surovín na
odťažovanie

644

. Aby bol produkt odťažovaný len pri výrobe, otvorte jeho vlastnosti

633

a na záložke

Sklady aktivujte voľbu Vyrábaná položka. Nezabudnite zmeny uložiť.
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Teraz môžeme produkt vyrobiť. Prejdite v ľavom zozname záložiek na Sklady » Stavy skladov alebo
Zoznam naskladnení a v hornej lište kliknite na tlačidlo Výroba.

Pomocou tlačidla
množstvo

presuňte produkty, ktoré chcete vyrobiť, na pravú stranu. Zadajte vyrobené

a produkty vyrobte kliknutím na tlačidlo Vyrobiť

Dotykačka - Kompletná príručka
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Potvrďte, že chcete zadané množstvo skutočne vyrobiť. Dôjde k naskladneniu vyrobeného množstva
a zároveň sa zo skladu odčítajú aj odťažované suroviny, nakoľko sme v prvom kroku

686

označili

Šunkový chlebíček ako vyrábanú položku. Pokiaľ by produkt nebol takto označený, suroviny by sa
odťažili štandardne pri jeho predaji.

6.11.5.2 Zoznam naskladnení
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

Ako naskladniť produkty?

24

a vyššie. «

689

691

Ako hromadne naskladniť produkty?

694

Kontrola produktov pri naskladnení
Popis stĺpcov v importnom súbore

694

V záložke Sklady » Zoznam naskladnení nájdete prehľad prebehnutých naskladnení, korekcií či remitend
zoradených štandardne podľa dátumu. V prevedených naskladneniach sa zobrazujú aj skladové korekcie.
Kliknutím na rozbaľovacie menu

zvolíte sklad, pre ktorý chcete vykonať naskladnenie. Produkty potom

naskladníte alebo vyrobíte tlačidlami

. Pomocou tlačidiel

sa pozriete do podrobností každej

prebehnutej skladovej operácie a uložíte ich do .pdf súboru. Skladovou operáciou môže byť buď nákup alebo
korekcia.
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Tlačidlom Upraviť

689

je možné pod skôr prebehnuté naskladnenie naskladniť ďalšie produkty. Tlačidlom

prehľad naskladnenia obmedzíte len na zvolený dátum či časové rozmedzie. Pre nastavenie časového
rozmedzia sa pozrite do tejto kapitoly
Celý prehľad vyexportujete tlačidlami
676

ťuknutím na dodávateľa

514

.
do Excel tabuľky alebo .csv súboru. Pri každom naskladnení

prejdete do jeho vlastností.

· Naskladnenie v aplikácii Sklad v pokladni je popísané tu

488

.

· Naskladnenie je možné vykonať hromadne importom elektronického

dodacieho listu. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto
kapitole

708

.

Ako naskladniť produkty?
V záložke Sklady » Zoznam naskladnení ťuknite na tlačidlo Naskladniť

(pozri obrázok vyššie

). Otvorí sa stránka s možnosťami na naskladnenie produktov. V záhlaví stránky vedľa
rozbaľovacieho menu kategórií

nájdete tlačidlo na rýchle vytvorenie produktu (pozri obrázok

nižšie). To použite v prípade neskoršieho naskladnenia produktu, ktorý ešte nemáte zadaný v
pokladni.
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Na stránke pre naskladnenie produktov (pozri obrázok nižšie) pomocou rozbaľovacieho menu
vyfiltrujete zobrazené produkty podľa zvolenej kategórie. Tlačidlom

vyberte produkty pre

naskladnenie. Vybrané produkty sa presunú na pravú stranu, kde ich môžete ďalej upraviť. Presunuté
produkty na pravej strane "vyblednú", jednoducho tak spoznáte, čo ste už presunuli na naskladnenie.

V rozbaľovacom menu

zvoľte prípadného dodávateľa, ktorý bude priradený ku všetkým

naskladneným produktom. Zapnutím prepínača

môžete naskladniť aj so spätným dátumom. Pre

spätne naskladnené produkty však nesmie existovať novšia inventúra.
Prepínač Upraviť nákupnú cenu

, pokiaľ je zapnutý, započítava zadanú nákupnú cenu do

priemernej nákupnej ceny produktu. Ku každému produktu doplňte do poľa
množstvo a zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Naskladniť

naskladňované

v dolnej časti stránky.

Poznámka:
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Nákupnou cenou myslíme nákupnú cenu produktu za predávanú jednotku. Pri jednotkách, kde
naskladňujete napr. 10 ks fliaš vína po 1 litri, to je jednoduché, naskladníte cenu za 1 fľašu (1 liter).
Pokiaľ však naskladňujete fľašu 0,7 litra, je nutné vložiť nákupnú cenu prepočítanú na 1 liter.
· Ak zadáte pre naskladnenie záporné množstvo (napr. -10), vykonáte korekciu a o zadaný počet

sa zníži množstvo daného produktu na sklade.
· Produkt, ktorý nechcete naskladniť, odoberte tlačidlom
· Hromadný import produktov

.

pomocou šablóny vykonáte podľa návodu nižšie

· Tlačidlá Prepočítať predajnú cenu a Iba upozorniť

691

.

sa vzťahujú ku kontrole, prípadne

automatickému dopočítavaniu nastavenej marže. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie a
používanie marží

696

.

· Naskladnenie vykonáte aj na stránke s prehľadom produktov. Postup

nájdete v tejto kapitole

640

.

· V naskladnení môžete neskôr jednoducho pokračovať. Pokračovaním

naskladnenia sa prednastaví rovnaký dodávateľ a číslo faktúry, tak aby
sa naskladnené položky pridali k rovnakému reportu naskladnenia.
· Ak vykonáte chybné naskladnenie alebo korekciu nejakého produktu,

vykonajte nové naskladnenie, kedy zodpovedajúce množstvo tohto
produktu pridáte alebo odoberiete (naskladnenie so znamienkom -) tak,
aby konečné množstvo na sklade sedelo.

Ako hromadne naskladniť produkty?
Dotykačka umožňuje produkty naskladniť aj hromadne pomocou importného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Import

sa zobrazia na stránke možnosti importu. Pokiaľ máte importný

súbor pripravený, nahrajte ho pomocou tlačidla Vybrať...
mali EAN kód

320

. Dôležité je, aby produkty v pokladni

zhodný s produktmi, ktoré naskladňujete.
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V prípade, že importujete prvýkrát alebo si nie ste istí, aký formát má mať importný súbor, stiahnite si
šablónu šablóna.csv

a upravte súbor podľa nej (popis jednotlivých polí nájdete pod obrázkom).

Potom vyberte tento uložený súbor pomocou tlačidla Vybrať...

Po vybraní CSV súboru

ťuknite na tlačidlo Nahrať

položky z importného súboru

a v spodnej časti stránky sa zobrazia

, ktoré môžete ďalej editovať. Až budete spokojní, položky

naskladníte pomocou tlačidla Naskladniť

Dotykačka - Kompletná príručka
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Kontrola produktov pri naskladnení
Pri importe naskladnenia Dotykačka kontroluje, či produkty v súbore na
naskladnenie zodpovedajú produktom v pokladni. Pokiaľ tomu tak nie je, je
zobrazený dialóg s nespárovanými produktmi. Nespárované produkty je
možné v tomto dialógu naskladniť k existujúcim produktom (tie je možné
vyhľadať a potom tlačidlom Priraď naskladniť - priradiť k danému produktu)
alebo vytvoriť produkt nový a nespárované (neznáme) položky naskladniť k
novo vytvoreným produktom. Nespárované produkty je nutné vždy priradiť k
novému alebo existujúcemu produktu.

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

Popis stĺpcov v importnom súbore
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Produkty v pokladni sú pri importe naskladnenia párované na základe ean, plu, externalid alebo productid.
Akonáhle je teda v pokladni nájdený produkt na základe jednej z týchto položiek, bude naskladnený podľa
ďalších stĺpčekov v importnom súbore.
Pri importe naskladnenia sú strážené duplicitné položky. Pri výskyte duplicitných položiek v importnom súbore
bude zobrazená chyba.

Importný súbor pre hromadné naskladnenie produktov
ean

kód produktu

plu

kód produktu

externalId

externé ID produktu (zvolené užívateľom možno ho nájsť vo vlastnostiach produktu

productId

ID produktu (vygenerované systémom, nájdete ho vo vlastnostiach produktu

price

nákupná cena bez dane

priceSum

celková nákupná cena

priceSell

predajná cena

quantity

množstvo

name

Názov produktu použitý pri vytváraní nového produktu z naskladnenia. Zobrazí sa v tomto
dialógu .

628

628

)

)

694

Povinné položky sú zvýraznené tučným písmom, ostatné položky (dáta) sú nepovinné. Jediná povinná položka je buď an, plu,
externalId alebo productId. Ak sa produkt nenájde podľa ean, plu, potom sa vyskúša externalId a productId.

Importný súbor môže vyzerať napríklad takto:
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Pamätajte na to, že nemožno importovať produkty, ktoré majú vypnuté
Odčítanie zo skladu

633

.

· Postup, ako importovať súbor CSV do programu MS Excel, nájdete tu

558

.

· Skladové korekcie sa zobrazujú aj v skladovej zostave Skladové

pohyby

600

.

6.11.5.2.1 Nastavenie a používanie marží

Ako nastaviť kontrolu alebo prepočet marže pre produkt pri
naskladnení?
Dotykačka umožňuje pri naskladnení produktov

688

kontrolovať a automaticky dopočítavať maržu, ktorú ste

vopred nastavili pre konkrétny produkt.

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.
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Najskôr maržu pre zvolený produkt nastavte vo vlastnostiach produktu

632

. Maržu je možné definovať

ako čiastku v korunách alebo percentuálne. V takom prípade je nutné hodnotu zapísať s percentami
(napr. 20%). Na obrázku nižšie je marža zapísaná v čiastke.

Než začnete naskladňovať tovar
(tlačidlo Iba upozorniť
predajnú cenu

688

, vyberte, či chcete byť na nastavenú maržu iba upozornení

), alebo či ju má systém automaticky dopočítať (tlačidlo Prepočítať

). Akonáhle pridáte totiž nejaký produkt na naskladnenie pomocou tlačidla Pridať,

Pridať všetky, alebo pomocou importu

691

, nebude už možné tlačidlá na kontrolu a prepočítavanie

marže používať.
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Teraz pridajte produkt na naskladnenie a podľa toho, akú ste vybrali variant v predchádzajúcom
kroku, bude program reagovať. V prípade zvolenia možnosti Iba upozorniť, vás program upozorní
hláškou Cena mimo marže pod políčkom Predajná cena s DPH, pokiaľ je nákupná cena s DPH +
zvolená marža vyššia, než predajná cena s DPH.

Príklady nastavení:
V nasledujúcom príklade je priemerná nákupná cena bez DPH 16 EUR

, čo je s 5 EUR nastavenej marže

menej, ako 20 EUR s DPH zadaných v políčku Predajná cena s DPH

. Preto budete upozornení, že

nastavená cena je mimo marže. V takom prípade môžete upraviť buď nákupnú, alebo predajnú cenu tak, aby
rozdiel medzi nimi bol rovnaký, alebo vyšší, než zvolená marža.
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Pokiaľ zvolíte možnosť Prepočítať predajnú cenu, program automaticky prepočíta predajnú cenu s DPH
tak, aby sa rovnala priemernej nákupnej cene bez DPH + marži. V nasledujúcom príklade sme zadali nákupnú
cenu bez DPH 16 EUR

. Nákupná cena s DPH je potom spoločne s maržou 5 EUR 160 EUR, čo je suma,

ktorá je automaticky vypočítaná a doplnená do políčka Predajná cena s DPH

.

Pod políčkom Množstvo je zobrazené množstvo vybraného produktu na sklade. Na obrázku vyššie vidíme,
že máme na sklade 26 kusov a môžeme podľa toho zvoliť množstvo na naskladnenie.
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Maržu použitú na naskladnenie produktov môžete nastaviť aj pre celú
kategóriu

659

.

6.11.5.3 Zoznam presunov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

V záložke Sklady » Zoznam presunov nájdete prehľad prebehnutých skladových presunov zoradených
štandardne podľa dátumu. Kliknutím do rozbaľovacieho menu

zvolíte sklad, z ktorého chcete vykonať

presun a zároveň sa zobrazia iba realizované presuny z tohto skladu. Produkty potom presuniete
tlačidla

. Zvolením intervalu v poli

700

pomocou

obmedzíte prehľad len na vybraný časový interval. Tlačidlom

otvoríte podrobnosti vybraného presunu s možnosťou exportu do Excel tabuľky, .csv alebo .pdf súboru.

Ako produkty presunúť na iný sklad?
V záložke Sklady » Zoznam presunov kliknite na tlačidlo Skladový presun a vyberte z
rozbaľovacieho menu

kategóriu produktov. V prehľade sa zobrazia produkty z vybranej kategórie.

Štandardne sa zobrazujú produkty zo všetkých kategórií.

Tlačidlom

vyberte produkty pre naskladnenie. Vybrané produkty sa presunú na pravú stranu, kde

ich môžete ďalej upraviť.
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V rozbaľovacom menu

701

zvoľte sklad, na ktorý budú produkty presunuté. Do poľa

množstvo a zmeny uložte kliknutím na tlačidlo
tlačidlom

zadajte ich

. Produkt, ktorý nechcete presunúť odoberte

.

Viac skladových presunov do rovnakého cieľového skladu a s rovnakým
číslom skladového presunu sa vždy zlúči pod jeden prehľad. Presun môžete
vykonať aj priamo na stránke s prehľadom produktov. Postup nájdete v tejto
kapitole

640

.
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6.11.5.4 Zoznam inventúr
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

Ako vykonať inventúru?
Vykonávame inventúru...
Uložená inventúra

24

a vyššie. «

703

704

705

Hodnota rozdielu v nákupnej a predajnej cene
Rozdiel v predajnej cene

705

706

V záložke Sklady » Zoznam inventúr nájdete prehľad všetkých vykonaných inventúr zoradených podľa
dátumu. Inventúrou myslíme určenie aktuálnych skladových zásob (množstvo na sklade) pri každom produkte.
Tlačidlami

vyexportujete zobrazené presuny do Excel tabuľky alebo .csv súboru. Pomocou

rozbaľovacieho menu

obmedzíte prehľad iba na vybraný sklad. Podrobnosti vybranej inventúry (report z

vykonanej inventúry vrátane pôvodného množstva tovaru pred inventúrou) zobrazíte ťuknutím na tlačidlo
Detaily

. Inventúru zahájite ťuknutím na tlačidlo Inventúra

.

Inventúru môžete vykonať aj priamo v dotykovej pokladnici v aplikácii Sklad.
Viac informácií nájdete v tejto kapitole
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Ako vykonať inventúru?
Ťuknite na záložku Sklady a potom Zoznam inventúr. Zobrazí sa dialóg na vykonanie inventúry. Tu
máte 3 možnosti ako inventúru urobiť:
1. Import inventúry

581

2. Kompletná inventúra všetkých produktov

626

3. Čiastočná inventúra produktov vo vybraných kategóriách
4. Čiastočná inventúra produktov s vybranými štítkami

322

659

.

Najprv zvoľte z horného menu sklad, pre ktorý chcete vykonať inventúru. Inventúru môžete vykonať
importom .csv súboru s informáciami o skladovom množstve jednotlivých produktov alebo ručne.
Tlačidlom

zobrazíte možnosti importu. Na postup importu inventúry sa pozrite do tejto kapitoly

Kompletné ručné zahájite tlačidlom Začať Inventúru
vo vybraných kategóriách, vyberte v časti kategórie

581

. Ak chcete vykonať Inventúru produktov len
a kliknite na tlačidlo

. Rovnaký postup platí

aj pre štítky. Najprv zvoľte v dolnej časti štítky a potom začnite inventúru.
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Vykonávame inventúru...
Akonáhle ťuknete na tlačidlo Začať inventúru, otvorí sa stránka s prehľadom všetkých alebo len
vybraných produktov. To podľa toho, či ste zvolili v predchádzajúcom kroku kompletnú alebo
čiastočnú inventúru. V prehľade vidíte pri každom produkte aktuálne skladové množstvo. Do poľa
vždy doplňte nové množstvo pre každý produkt, kladné alebo záporné. Na nový riadok do ďalšieho
poľa sa jednoducho presuniete pomocou klávesy TAB. Na stránke s prehľadom produktov nájdete aj
pole na vyhľadávanie. Produkty môžete vyhľadávať podľa názvu, EAN a PLU kódov

320

. Ku každej

vykonávanej inventúre môžete pridať vlastnú poznámku. Zmeny v inventúre sa pravidelne ukladajú,
čo je indikované objavujúcou sa ikonkou diskety v záhlaví.
V záhlaví tiež nájdete tlačidlo

na zobrazenie aktuálneho stavu skladu. Pokiaľ toto tlačidlo

nestlačíte, budete vykonávať tzv. slepú inventúru. Zobrazenie aktuálneho stavu skladu je možné
samozrejme určitým užívateľom zakázať prostredníctvom užívateľských práv
Tlačidlo
tlačidlami

slúži na tlač stránky s inventúrou. Kliknutím na tlačidlo

544

.

otvoríte pokročilé možnosti s

pre nastavenie všetkých skladových zásob na nulu alebo pre vytvorenie inventúry s

aktuálnymi skladovými zásobami (tlačidlo Kopírovať stav skladu). Tieto operácie je vhodné
vykonať, ak sa chystáte preniesť Dotykačku

126

na nové pokladničné zariadenie, napr. po reklamácii

pokladnice. Do novej pokladne sa tak prenesú len aktuálne skladové dáta a prenos dát (nahradenie
pokladne) bude rýchlejší.
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Keď doplníte množstvo do všetkých produktov, ťuknite na tlačidlo Vykonať inventúru

v spodnej

časti stránky pod prehľadom produktov, tým nové skladové množstvo uložíte a inventúra je dokončená.
Rozpracovanú inventúru je možné zrušiť tlačidlom
jej aktuálny stav tlačidlom

. Ak potrebujete inventúru dokončiť neskôr, uložte

, kedy zároveň dôjde aj k ukončeniu inventúry.

Uložená inventúra
Pokiaľ inventúru nedokončíte, či omylom zatvoríte prehliadač alebo ťuknete
inam, posledný stav inventúry sa automaticky uloží. Uložené inventúry potom
nájdete na úvodnej stránke inventúr

702

. Na pokračovanie stačí na uloženú

inventúru kliknúť a môžete pokračovať. Nový stav skladových zásob sa
prepíše až po úplnom dokončení uloženej inventúry.
Rozpracovaná inventúra sa ukladá lokálne do vášho počítača. Uložené
inventúry sú teda prístupné len pre zariadenie (počítač a prehliadač), z
ktorého bol užívateľ prihlásený do Vzdialenej správy a inventúru vykonával.
Akonáhle v prehliadači vymažete vyrovnávaciu pamäť (cache), rozpracované
inventúry nebudú k dispozícii.

Hodnota rozdielu v nákupnej a predajnej cene
Na stránke s prehľadom produktov pre inventúru je zobrazovaná hodnota rozdielu v nákupnej cene (Cena
rozdielu NC). Tá je vypočítaná súčtom aktuálnych počtov daného produktu na sklade a jeho nákupných
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cien. Rovnako tak hodnota rozdielu v predajnej cene (Cena rozdielu PC) je vypočítaná súčtom produktov na
sklade a ich predajných cien.

Príklad:
1. Nakúpite 100 ks produktu s nákupnou cenou 10 EUR / ks.
2. Za dva dni zostáva v sklade 50 ks produktu s nákupnou cenou 10 EUR / ks.
3. Ďalší deň nakúpite 10 ks rovnakého produktu za 5 EUR / ks.
Zobrazená cena rozdielu nákupnej ceny u tohto produktu teda bude:
(50 x 10) + (10 x 5) = 550 : 60 = 9,1 EUR

Rozdiel v predajnej cene
V prehľade produktov pre inventúru sa ďalej zobrazuje, na základe zadaného stavu skladu, aj vypočítaný
rozdiel v predajných cenách (Finančný rozdiel v PC) založený na stave predchádzajúcej inventúry so
započítaním odpisov a naskladnení. Rozdiel predajnej ceny je získaný pomocou tohto vzorčeka:
(Stav skladu pri predchádzajúcej inventúre - Aktuálny stav skladu - Odpisy + Naskladnenie) * Predajná cena
položky bez DPH.

6.11.5.5 Priradenie produktov
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

V prípade niekoľkých skladov môžete jednoducho pomocou pravidiel nastaviť z akého skladu chcete
konkrétny produkt odčítať. Na nápoje tak môžete používať iný sklad ako pre ostatné produkty. V rámci
vytvorených pravidiel je možné tiež obmedziť čerpanie z určeného skladu len na určité pokladne.

Ako priradiť produkt ku konkrétnemu skladu a pokladni?
Prejdite na záložku Sklady » Priradenie produktov. Tlačidlom

vytvoríte nové pravidlo. Pokiaľ už

máte vytvorené nejaké pravidlá, budú zobrazené v prehľade. Tlačidlom
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vybraného pravidla (priradené produkty) a môžete tak pravidlo upraviť. Vymazanie vytvoreného
pravidla vykonáte ťuknutím na tlačidlo

.

V záložke Produkty vyberte produkt, ktorý chcete priradiť k určitému skladu a tlačidlom

ho

pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla. Zobrazené produkty je možné
obmedziť na vybranú kategóriu v menu

. Všetky vybrané produkty priradíte tlačidlom Pridať

všetky.
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Zadajte Názov pravidla a z rozbaľovacieho menu Pokladnica
pravidlo platiť. Z rozbaľovacieho menu Sklad
potom tlačidlom Uložiť

vyberte pokladňu, pre ktorú bude

vyberte sklad, z ktorého sa budú produkty odčítať a

pravidlo pre priradenie produktov uložte. Ak potrebujete produkt z pravidla

neskôr odstrániť, otvorte pravidlo a tlačidlom

produkt odstráňte. Akonáhle teraz na vybranej

pokladni predáte produkty uvedené v pravidle, budú odpočítané z nastaveného skladu v pravidle.

V prípade, že potrebujete priradiť produkty pod viac skladov či pokladní,
vytvorte zvláštne pravidlo pre každú pokladňu a sklad.

6.11.5.6 El. dodacie listy
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Dotykačka ponúka vlastný formát pre elektronické dodacie listy a remitendy. Tento .xml formát je určený
primárne pre dodávateľov, ktorí ho môžu integrovať a ponúknuť tak svojim zákazníkom jednoduché
naskladnenie na základe elektronického dodacieho listu či úpravu skladových zásob na základe remitendy.
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Remitendy či el. dodacie listy je možné ručne nahrávať prostredníctvom .xml súboru v správnom formáte. To
je vhodné v prípade, keď obdržíte dodací list / remitendu e-mailom alebo chcete sami využívať možnosť
úpravy skladových zásob podľa el. dodacieho listu alebo remitendy.
Štruktúra súboru je uvedená nižšie
najprv cieľovú pokladňu

710

. Pre nahranie elektronického dodacieho listu / remitendy vyberte

, potom kliknite do oblasti

a vyberte súbor pre nahranie. Súbor je možné tiež

do tejto oblasti jednoducho pretiahnuť. Súbor bude okamžite nahraný a spracovaný.
Všetky nahrané súbory potom budú zobrazené v časti

odkiaľ je možné ich tiež stiahnuť vo formáte .xml.

Kliknutím na stĺpčeky v záhlaví záznamy zoradíte. Stav nahrania nájdete v stĺpčeku ID dokumentu ( Nový /
Otvorený / Naskladený ). Ďalej je možné zobrazené záznamy filtrovať podľa pokladne a typu (Dodací list
(nákup) / Remitenda). Ukážkový elektronický dodací list je možné stiahnuť kliknutím na STIAHNUŤ
ŠABLÓNU

.

Vždy po ručnom nahraní súboru nezabudnite prejsť do aplikácie Sklad na
pokladni a tu skladové zmeny potvrdiť. Tento postup je popísaný v tejto
kapitole.
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Štruktúra elektronického dodacieho listu
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Nižšie je uvedená podporovaná štruktúra dodacieho listu. Položky zvýraznené zelenou farbou sú
nepovinné a nemusia sa štandardne uvádzať na dodacom liste.
<DEASDV>
<!-- Kazda jednotliva skladova vydejka jako dokument -->
<DOCUMENT id=”de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->
<CREATED>2002-10-02T15:00:00Z</CREATED> <!-- RFC 3339 -->
<EXPEDITION_DATE>2002-10-02T15:00:00Z</EXPEDITION_DATE> <!-- RFC
3339 -->
<TEXT>Kratky vzkaz o vydejce</TEXT>
<CURRENCY>CZK</CURRENCY> <!-- ISO 4217 CODE -->
<DOCUMENT_NUMBER>DL-123-234</DOCUMENT_NUMBER> <!-- --->
<TYPE>DELIVERY_NOTE</TYPE> <!-- document type DELIVERY_NOTE|RETURN,
default = DELIVERY_NOTE -->
<SUPPLIER id=”de305d67-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->
<NAME>Moje firma, s.r.o.</NAME>
<EMAIL></EMAIL>
<COMPANY_ID>0123456</COMPANY_ID> <!-- IČO -->
<VAT_ID>CZ0123456</VAT_ID> <!-- DIČ -->
<ADDRESS>
<COMPANY></COMPANY>
<STREET></STREET>
<CITY></CITY>
<COUNTRY_CODE>CZE</COUNTRY_CODE>
<ZIP></ZIP>
</ADDRESS>
</SUPPLIER>
<SUBSCRIBER id=”de305d54-7124-431b-adb2-eb6b9e546014”>
<NAME></NAME>
<EMAIL></EMAIL>
<COMPANY_ID></COMPANY_ID>
<VAT_ID></VAT_ID>
<ADDRESS>
<COMPANY></COMPANY>
<STREET></STREET>
<CITY></CITY>
<COUNTRY_CODE>CZE</COUNTRY_CODE>
<ZIP></ZIP>
</ADDRESS>
</SUBSCRIBER>
<ITEM>
<SKU><!-- internal SKU to match product with --></SKU>
<PRODUCT_NAME lang=”cs”>Rohlík tukový</PRODUCT_NAME>
<DESCRIPTION>Dlouhy popisek produktu</DESCRIPTION>
<AMOUNT>1.0</AMOUNT>
<UNIT>Kilogram</UNIT> <!-- DEFAULT = Piece -->
<PRICE_WITHOUT_VAT>10.00</PRICE_WITHOUT_VAT>
<PRICE_WITH_VAT>11.50</PRICE_WITH_VAT>
<VAT_RATE>15.0</VAT_RATE><!-- percent rate such as 15.0 -->
<SALE_INFO>
<REQUIRE_PRICE_UPDATE>1</REQUIRE_PRICE_UPDATE>
<!-- SHOULD BE USED ONLY ONE OF -->
<PRICE_WITHOUT_VAT>13.20</PRICE_WITHOUT_VAT>
<PRICE_WITH_VAT>15.00</PRICE_WITH_VAT>
</SALE_INFO>
<BARCODES>
<BARCODE type=”EAN” value=”320001234” multiplier=”1” />
<BARCODE type=”PLU” value=”166” multiplier=”6” />
Dotykačka - Kompletná príručka
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6.11.5.7 Nastavenie skladov
V záložke Sklady » Nastavenie skladov nájdete prehľad o používaných skladoch a môžete jednotlivé
sklady spravovať. Pre ďalšie informácie o skladoch sa pozrite do kapitoly Sklady

679

. Pokiaľ je niektorý sklad

využívaný niektorou pokladnicou ako východiskovú, nebude možné ho tu zmazať dovtedy, kým na danej
pokladni zvolíte iný sklad

470

.

V tejto časti teda máte možnosť vytvoriť nový sklad alebo zmazať už nepoužívaný sklad. Po vytvorení nového
skladu tlačidlom + Pridať v záhlaví je ešte nutné ho "zviditeľniť" pre vybranú pokladňu alebo pokladňu.
Nezabudnite teda nastaviť, pre aké pokladne bude nový sklad viditeľný. Celý postup ako vytvoriť nový sklad
je popísaný v podkapitole Zdieľané a podružné sklady

713

Novovytvorený sklad bude na pokladni po jej synchronizácii so Vzdialenou správou viditeľný. Pokiaľ ho
chcete využívať pre danú pokladňu ako východiskovú, je nutné ho ešte nastaviť ako východiskovú priamo na
danej pokladni

470

.

Pomocou funkcie Hromadný výber

623

v záhlaví môžete vybrať viacero položiek, ktoré môžete presunúť,

odstrániť alebo upraviť iné parametre.
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6.11.5.7.1 Zdieľané a podružné sklady
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Každá dotyková pokladnica obsahuje predvolený sklad, ktorý sa synchronizuje so Vzdialenou správou. Ďalšie
sklady vytvoríte priamo na pokladni

470

prostredníctvom Vzdialenej správy. Každý vytvorený sklad priradíte

jednej alebo viacerým pokladniam. Môžete teda vytvárať zdieľané alebo podružné sklady

679

.

Ako vytvoriť nový (zdieľaný) sklad?
Vo vzdialenej správe kliknite na záložku Sklady a v rozbaľovacom menu zvoľte Nastavenie skladov.
Vlastnosti vytvoreného skladu zobrazíte tlačidlom
skladu kliknite na modré tlačidlo + Pridať

a môžete ho tak upraviť. Na vytvorenie nového

. Vymazať vytvorený sklad je možné tlačidlom

.

Zmazať však môžete iba sklady, ktoré žiadna pokladnica nepoužíva, tj nie sú východiskové.

Do poľa

napíšte meno nového skladu. V rozbaľovacom menu

skladu. V časti

môžete voliteľne vybrať farbu

označte kliknutím pokladne, ktoré budú tento sklad používať. Nakoniec všetko

uložte tlačidlom Uložiť
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pokladniach. Teraz je nutné ešte tento sklad na jednotlivých pokladniach v nastavení aplikácie
Dotykačka
Tlačidlo

470

zvoliť.

v záhlaví vás presunie na stránku na naskladnenie

688

do zvoleného skladu. Nájdete tu aj

tlačidlo na zmazanie skladu.

Po ďalšej synchronizácii budú sklady prepísané na jednotlivé pokladne. Vytvorené sklady vo Vzdialenej
správe by mali korešpondovať so stavom skladov v aplikácii Sklad

484

na jednotlivých priradených dotykových

pokladniach.
Pokiaľ máte vytvorených viac skladov, môžete nastaviť, aké produkty budú z akého skladu odčítané. Pravidlá
pre vlastné odčítanie produktov vytvoríte v časti Priradenie produktov

706

.

V zozname skladov vždy uvidíte aj východiskový sklad. Ten je automaticky
vytvorený a použitý ako východiskový na každej dotykovej pokladni. Pokiaľ
chcete novo vytvorený sklad použiť ako východiskový, je nutné vždy zmenu
východiskového skladu vykonať aj lokálne priamo na pokladni

470

.

6.11.6 Integrácia
Na tejto záložke nájdete integrácie služieb tretích strán, ktoré Dotykačka podporuje. Ich dostupnosť však
závisí od zakúpenej licencie Dotykačky

Dotykačka - Kompletná príručka
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Informácie o všetkých službách, s ktorými môže byť pokladničný systém Dotykačka integrovaný, nájdete v
samostatnej kapitole Služby a rozšírenia

729

.

6.11.7 Viac...
Kliknutím na záložku ... Viac rozbalíte ponuku ďalších záložiek, ktoré sú predvolene skryté:
Denné menu
Rezervácia

715

717

Zákaznícky displej
Analytické nástroje

719

724

6.11.7.1 Denné menu
Na záložke Denné menu jednoducho vytvoríte denné alebo týždenné menu. Vytvorené menu je možné
vyexportovať do súboru formátu .pdf a vytlačiť alebo priamo uverejniť na vašej facebookovej stránke. Denné
menu sa môže tiež voliteľne zobrazovať na hlavnej obrazovke Dotykačky

147

priamo v pokladni. Obsluha ho

tak veľmi rýchlo naúčtuje.

Ako vytvoriť denné alebo týždenné menu?

Dotykačka - Kompletná príručka
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Prejdite na záložku Denné menu

716

a v záhlaví

zvoľte, či vytvárate týždenné alebo denné menu.

Týždenné menu zahŕňa ponuku na každý deň týždňa. Denné menu je ponuka iba na konkrétny
vybraný deň. V oboch prípadoch môžete pridať aj ďalšiu ponuku (Týždenné menu v dolnej časti),
ktorá je platná celý týždeň. Je teda možné vytvoriť menu na každý deň plus zvláštne menu, ktoré je
platné celý týždeň a nemení sa. Konkrétny týždeň či deň, pre ktorý vytvárate menu, vyberte pomocou
kalendára

vpravo hore.

Ku každému menu je možné pridať text umiestnený v záhlaví

alebo päte. Pole na vloženie textu

päty nájdete v dolnej časti stránky.

V časti

vytvárate samotné menu. Jednoducho pre konkrétny deň zadajte do poľa Produkt prvé 3

znaky existujúceho produktu. Pokladňa na základe zadaných znakov vyhľadá a ponúkne
zodpovedajúce produkty. Prípadne je možné do poľa len kliknúť a vybrať voľbu Vytvoriť produkt,
objaví sa dialóg na založenie nového produktu. Nový produkt bude vložený do menu a taktiež uložený
do pokladne. Ďalšie vlastnosti produktu potom môžete upraviť po otvorení jeho detailu na záložke

626

Zoznamy » Produkty.
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V časti

717

uvidíte náhľad menu. Akonáhle menu dokončíte, tlačidlami

ho môžete uložiť do .pdf a z

tohto súboru vytlačiť alebo uverejniť na vašej facebookovej stránke. Pre tlač je možné vygenerovať
.pdf súbor formátu A4 alebo A5.

Denné alebo týždenné menu môžete zobraziť na hlavnej obrazovke
Dotykačky na takzvanej obrazovke odporúčaní

373

147

. Okrem ponuky na

konkrétny deň zobrazuje aj najpredávanejšie produkty.

6.11.7.2 Rezervácia
Rezervácia je samostatná aplikácia na vytvorenie a prehľad rezervácií jednotlivých
stolov. Vytvorené rezervácie stolov sú prehľadne zobrazené v jednoduchom kalendári v
dotykovej pokladni. Aplikáciu Rezervácia je nutné najprv do dotykovej pokladne
nainštalovať

108

prostredníctvom Dotykačka Marketplace. Ide o jednoduchý a

prehľadný rezervačný systém, ktorý dokáže nahradiť papierovú knihu.
Ak máte aplikáciu Rezervácia v pokladni nainštalovanú, môžete vytvorené rezervácie mimo pokladne

749

spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy, vrátane ich vytvárania. Vytvorené rezervácie v pokladni sa
prenášajú do Vzdialenej správy a naopak.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Pred používaním rezervácií vo Vzdialenej správe je nutné v Dotykačke
vytvoriť

437

na mape stolov stoly a nainštalovať aplikáciu Rezervácia

749

. Aby

synchronizácia rezervácií fungovala, je samozrejme nutné fungujúce
internetové pripojenie.

Ak chcete spravovať svoje rezervácie, prihláste sa

510

do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Viac

» Rezervácia. Na pravej strane stránky teraz uvidíte všetky vytvorené rezervácie. Zoznam rezervácií
môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo v záhlaví.

Kliknite na tlačidlo + Pridať. V hornej časti stránky sa objaví pole novej rezervácie. Vyberte najprv
pokladnicu z menu
zákazníka

, potom zvoľte stôl a počet obsadených miest

, poznámku a vyberte termín rezervácie + dobu trvania

. Nakoniec doplňte meno
. Rezerváciu nezabudnite

tlačidlom Uložiť. Vytvorená rezervácia sa za okamih prenesie do pokladnice.
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Rezervácia môže využívať bez obmedzenia majiteľ licencie

24

Dotykačka

NEOBMEDZENE. S licenciou JEDNODUCHO dostávate 100 rezervácií na
rok, licencia Dotykačka NAPLNO umožňuje 1000 rezervácií.

6.11.7.3 Zákaznícky displej
K dotykovej pokladne si môžete prikúpiť tzv. Zákaznícky displej

453

. Ide o ďalší tablet s nainštalovanou

špeciálnou aplikáciou, ktorá zobrazuje na displeji reklamné obrázky a videá. V prípade aktívneho účtu sú
potom zobrazené aj účtované položky a celková suma. Zákazník vidí aký tovar je účtovaný a aká je celková
suma jeho nákupu.

Pred nastavením zákazníckeho displeja vo Vzdialenej správe najprv aktivujte
funkciu Zákaznícky displej v dotykovej pokladnici a nakonfigurujte druhý
tablet slúžiaci ako zákaznícky displej. Postup nájdete v tejto kapitole

453

.

Pokiaľ máte správne nastavený zákaznícky displej na strane dotykovej pokladne aj tabletu, ktorý zákaznícky
displej zobrazuje, môžete sa pustiť do nahrania médií a vytvorenia playlistu, v ktorom určíte, ako dlho a v
akom poradí sa majú obrázky na zákazníckom displeji zobrazovať. Pre každú pokladňu môžete vytvoriť jeden
playlist.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Podporované formáty médií
Typ obrázka

jpg, jpeg, png

Typ videa

mp4

Rozlíšenie

1920 x 1080 px

Veľkosť videa

doporučené max. 100 MB

Operácia s médiami sa teda skladá z dvoch krokov:
1. Výber a nahranie médií do Vzdialenej správy

720

2. Vytvorenie zoznamu prehrávania s vybranými médiami a nastavenie času prehrávania pre každý
obrázok

722

Ako nahrať médiá pre zákaznícky displej?
Prihláste sa do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Viac » Zákaznícky displej . Ťuknite na
tlačidlo Správa médií

Dotykačka - Kompletná príručka
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Súbory (obrázky a videá) možno vkladať dvoma spôsobmi. Pomocou myši ich potiahnite z
Prieskumníka Windows do oblasti

alebo kliknite na tlačidlo Vybrať...

Vybrané súbory sa potom zobrazia v časti
nahrať jednotlivo pomocou malých ikon
Nahrať

.

(pozri obrázok vyššie), kde ich môžete odstrániť alebo
. Ak chcete nahrať všetky vybrané súbory, kliknite na ikonu

. Ak chcete nahrať iné súbory, kliknite na tlačidlo Odstrániť

a odstráňte ich.

Nahrávaním sa médiá uložia do Vzdialenej správy a môžu sa použiť v playliste.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Po nahraní do úložiska sa súbory zobrazia v dolnej časti stránky, kde ich môžete odstrániť pomocou
ikony koša.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete médiá s rozlíšením Full HD, tj.
1920 x 1080 pixelov.

Ako vytvoriť playlist z nahraných médií?

Dotykačka - Kompletná príručka
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Po nahraní médií ťuknite znova na záložku Zákaznícky displej. Tu teraz môžete vytvoriť playlist pre
každú pokladňu. Na vytvorenie kliknite na tlačidlo Vytvoriť playlist
presuniete tlačidlom v záhlaví

. Do správy médií sa

.

Na ľavej strane stránky sa zobrazí zoznam nahraných médií. Ťuknutím na tlačidlá

presuniete

vybrané médiá do zoznamu prehrávania na pravej strane. Odtiaľto môžete odstrániť nesprávne
načítané médiá pomocou tlačidiel

. Pre každý obrázok zadajte do poľa

ako dlho sa má zobrazovať. Nakoniec zoznam skladieb pomenujte

hodnotu v sekundách,

a uložte ho kliknutím na tlačidlo

.
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Teraz máte playlist pripravený a posledným krokom je načítanie médií do zariadenia (tabletu), ktoré
slúži ako Zákaznícky displej. Vráťte sa teda do nastavení zákazníckeho displeja v dotykovej pokladni
a ťuknite na položku Nastaviť. Tento posledný krok je opísaný tu

456

.

6.11.7.4 Analytické nástroje
Analytické nástroje je súbor grafov a dôležitých informácií z pokladničného systému. Nejdete tu grafické
znázornenie predajov alebo informácie o skladovom množstve vrátane predikcie, kedy pravdepodobne dôjde
k vypredaniu tovaru. Informácie sú rozdelené do dvoch záložiek:
Predaje
Sklady

725

726
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Predaje
Na záložke Predaje nájdete niekoľko grafov s grafickým znázornením predajov. Grafy ukazujú dáta
zodpovedajúce posledným 3 mesiacom, mesiacu, týždňu a predchádzajúcemu dňu, pokiaľ teda nie je nižšie
uvedené inak. Zobrazované informácie je možné obmedziť len na vybranú pokladňu. Nájdete tu tieto grafy:
· Hodinový prehľad predaja

Vo forme tepelné mapy zobrazuje predaje za posledné 4 týždne. Prehľad je možné exportovať do .pdf
súboru.
· Počet položiek na účtenke

Priemerný počet položiek na účtenkách za rôzne časové obdobie.
· Priemerná marže

Pre zobrazenie relevantných informácií je potrebné mať u jednotlivých produktov správne nastavenú
maržu

696

.

· Vydaných účteniek za deň

Priemerný počet účteniek za rôzne časové obdobie.
· Priemerná výška účtenky

V grafe je zobrazený priemer údajov z grafu Zisk na kategórie.
· Zisk za kategórie

Zobrazuje najziskovejšie kategórie za posledné 3 mesiace.
· Výška týždenných tržieb

Zobrazuje v týždňových sumách celkovej výške tržieb za posledných 12 mesiacov.
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Sklady
Záložka Sklady ponúka prehľad jednotlivých produktov s informáciami o priemerných predajoch za deň a
skladovom množstve. Na základe týchto informácií je potom zobrazený odhad, za ako dlho sa tovar vypredá.
Výpočet sa vykonáva na základe predaja tovaru za posledné tri týždne, kedy najväčšia váha pri výpočte sa
použije za uplynulý týždeň. Odhad výpredaja v dňoch je farebne odlíšený (zelená / žltá / červená) podľa
zvyšných dní. Na základe tejto analýzy teda môžete plánovať nové objednávky nákupu tovaru.
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7 Služby a rozšírenia
Pokladničný systém môžete ľahko integrovať so službami tretích strán a získať tak zaujímavé funkcie, ktoré
pomôžu vášmu podnikaniu. V súčasnosti Dotykačka podporuje tieto služby:

· E-shopy WooCommerce (Doplnok pre Wordpress)

· E-shopy Shoptet

730

(Doplnok pre Shoptet)

· Objednávkové služby

738

· Pohodlené platenie priamo od stola - Qerko

745

· Kamerový systém NetRex

Integráciu väčšiny služieb vykonáte pomocou jednoduchých sprievodcov vo Vzdialenej správe

506

. Pred tým je

samozrejme potrebné mať podporované služby, ktoré chcete prepojiť s Dotykačkou, aktívne a zriadené
priamo u spoločností, ktoré ich poskytujú.

Dotykačka - Kompletná príručka
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Vlastný e-shop na platforme Shoptet prepojíte s Dotykačkou prostredníctvom doplnku

730

, ktorý nájdete na

webe doplnkov Shoptet. Produkty v pokladni a na e-shope sa párujú na základe EAN kódu, ten musí byť pre
každý produkt unikátny. Po úspešnom prepojení budú na základe predajov v e-shope automaticky
upravované skladové zásoby v Dotykačke.
Kamerový systém NetRex môžete sami jednoducho pripojiť k Vzdialenej správe Dotykačky podľa tohto
postupu. Pre každú vydanú účtenku alebo zaparkovaný účet získate pohľad z kamier prevádzky.
Integráciu Dotykačky s Qerkom vám zaistí priamo Qerko. Sami na strane Dotykačky nič špeciálne
nenastavujete. Stačí len v administrácii Qerka povoliť prístup do Vzdialenej správy Dotykačka a potom vložiť
k jednotlivým stolom obdržané QR kódy. Ako na to, je popísané tu

745

.

Dostupnosť služieb pre integrácie závisí od vašej licencie Dotykačky.

24

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na
získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto
možnosti nájdete v tejto kapitole

442

.

7.1 Shoptet
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Doplnok Shoptet dokáže spárovať produkty a sklady vo vašom e-shope s
produktami v dotykovej pokladnici. Po úspešnom prepojení sa potom predaje
uskutočnené v e-shope prenesú do Dotykačky ako skladové pohyby. Doplnok
využíva rozhranie API služby Shoptet.

Kompletné video s popisom a príkladmi fungovania doplnku nájdete na
YouTube kanáli spoločnosti Shoptet.
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Postup pripojenia v skratke:
1. Doplňte k jednotlivým produktom jednoznačné EAN kódy.
2. Do Shoptetu nainštalujte doplnok Dotykačka a prepojte ho s vašim cloudom.
3. Voliteľne naimportujte produkty z Dotykačky do Shoptetu alebo opačne. Prenesú sa len produkty s
EAN kódmi.
4. V doplnku napárujte sklady v Shoptete so skladmi v Dotykačke.
5. Pre každý sklad vytvorte vo Vzdialenej správe Dotykačka odpovedajúci Webhook.
6. Spustite synchronizáciu stavu skladov.

· Párovanie produktov medzi pokladňou a e-shopom prebieha na základe

EAN kódov. Tie musia byť pre každý produkt na oboch stranách
unikátne. Pokiaľ bude viac produktov s rovnakým EAN kódom v
Dotykačke či Shoptete, nedôjde k ich spárovaniu. Pred vlastným
prepojením e-shopu a Dotykačky tak odporúčame najprv skontrolovať na
oboch stranách správne zadané EAN kódy, a prípadne aj vytvorené
sklady pre vzájomné prepojenie.
· Aby doplnok správne fungoval, musí byť v Dotykačke vytvorená aspoň

jedna kategória s jedným produktom.
· V poli Shoptet ID nepoužívajte znak lomítka "/", ktorý je automaticky do

poľa pridaný, ak vytvoríte varianty produktu. Shoptet API s týmto znakom
nevie pracovať.
· Pri párovaní skladov medzi Shoptetom a Dotykačkou musí byť vždy

zachovaný pomer 1:1. Viac skladov v Shoptete nesmie byť napárovaných
na jeden rovnaký sklad v Dotykačke.

Ako prepojiť e-shop na platforme Shoptet s Dotykačkou?
Krok 1: Pridanie EAN kódov k produktom
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Prihláste sa do svojho e-shopu ako správca. V administrácii prejdite na záložku
PRODUKTY » Prehľad a v detaile každého produktu aktivujte na záložke Sklad pole s
EAN kód. Do tohto poľa vyplňte príslušný EAN kód a zmeny uložte.

Zhodné EAN kódy doplňte aj do zodpovedajúcich produktov

626

v Dotykačke, najlepšie

prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy. Pole pre EAN kód nájdete v
detaile produktu

628

na záložke Základný. Do poľa zadajte EAN a stlačte kláves ENTER.

Zmeny tiež nezabudnite uložiť tlačidlom v záhlaví.

Pokiaľ máte takto pripravené produkty ako v Shoptete, tak v Dotykačke, prejdite na ďalší krok.

Krok 2: Inštalácia doplnku a pripojenie ku cloudu Dotykačka
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V administračnom rozhraní Shoptet prejdite na kartu PRIPOJENIE a otvorte stránku
Shoptet doplnkov. Tu nájdite doplnok Dotykačka a nainštalujte ho. Po inštalácii doplnku
sa automaticky otvorí stránka s jeho konfiguráciou. Prípadne na nainštalovaný doplnok
kliknite a otvorte jeho konfiguračnú stránku.

Na stránke konfigurácie doplnku otvorte kartu Nastavenie rozšírenia
kliknite na tlačidlo PREPOJIŤ S DTK

.

V novom okne prehliadača sa zobrazí prihlasovací dialóg
Dotykačka. Prihláste sa a potom vyberte cloud
Pripojenie potvrďte tlačidlom Povoliť

a potom

510

do Vzdialenej správy

, ktorý chcete pripojiť k službe Shoptet.

. Po potvrdení úspešného pripojenia okno

zatvorte.
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Krok 3: Konfigurácia doplnku
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Na záložke Nastavenie rozšírenia sa presuňte do dolnej časti stránky a napárujte
sklady v Shoptete so skladmi v Dotykačke. V ľavej

časti sú uvedené sklady Shoptetu,

v pravej k nim vyberte zodpovedajúce sklady v Dotykačke

a zmeny uložte. Pamätajte

na to, že pri párovaní skladov medzi Shoptetom a Dotykačkou musí byť vždy zachovaný
pomer 1:1. Viac skladov v Shoptete teda nesmie byť napárovaných na jeden rovnaký
sklad v Dotykačke.

Ak nevidíte v pravej časti Párovať s DTK sklady v Dotykačke,
obnovte stránku (klávesa F5), prípadne na záložke Synchronizácia
spustite synchronizáciu skladov tlačidlom ZOZNAM SKLADOV.

Pokiaľ máte vytvorené produkty len na jednej strane, je možné vykonať tlačidlami
import produktov zo Shoptetu do Dotykačky alebo opačne. Vždy sa prenesú len tie
produkty, ktoré majú nastavený EAN, Prenesené produkty budú rovno vzájomne
napárované a nie je teda v tomto prípade nutné vykonávať synchronizáciu produktov.
Pokiaľ však máte na oboch stranách rozdielne (nespárované) produkty, je nutné teraz
vykonať synchronizáciu produktov. Na záložke Synchronizácia použite tlačidlo
PÁROVAŤ PRODUKTY

. Synchronizácia môže nejaký čas trvať a je indikovaná

textom na tlačidle. Činnosť doplnku je potom protokolovaná na záložke Prehľad udalostí.
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Krok 4: Vytvorenie webhooku a synchronizácia skladov
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Na záložke Nastavenie rozšírenia skopírujte zobrazenú adresu URL.

Prihláste sa Vzdialenej správy Dotykačka a otvorte nastavenia cloudu

535

pripojeného k

službe Shoptet prostredníctvom ikony mráčika vpravo hore. Prejdite na Správa
webhookov. Tu vytvorte webhook s nasledujúcimi vlastnosťami pre každý prepojený
sklad:
Typ: Skladové pohyby
Metóda: POST
URL: skopírovaná adresa URL z doplnku
Sklad: spárovaný sklad so Shoptetom

Ak máte so Shoptetom spárovaných viac skladov (viď Krok 3: Konfigurácia doplnku

734

),

musíte vždy vytvoriť postupne samostatný webhook pre každý sklad.
Dotykačka - Kompletná príručka
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Hotovo, teraz sa pri predaji v e-shope upravia skladové zásoby aj v Dotykačke. To môžete overiť vo
Vzdialenej správe na záložke

681

Sklady » Stavy skladov.

Pokiaľ potrebujete prepojiť e-shop s iným cloudom, v doplnku na záložke
Synchronizácia najprv zrušte prepojenie a potom spárujte doplnok s novým
cloudom.

7.2 Objednávkové služby
» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE

24

.«

Na záložke Objednávkové služby vo vzdialenej správe nájdete aktuálne podporované a pripravované
integrácie s online objednávkovými systémami a doručovateľskými službami. Úroveň integrácie jednotlivých
služieb závisí od ich možností. Možnosti práce s pokladňou sa preto môžu pre každú službu líšiť v závislosti
od toho, čo služba zákazníkom ponúka a či je možné všetky tieto funkcie prepojiť s pokladničným systémom.
Možnosti konfigurácie pre jednotlivé služby sa tiež môžu líšiť. Podporované sú služby Bolt Food a Wolt.
Najprv musíte v tejto časti povoliť pripojenie k preferovanej službe, vytvoriť kategórie (sekcie) a umiestniť do
nich už vytvorené produkty

626

z pokladne. Kategórie v objednávkových systémoch sú preto úplne nezávislé a

nesúvisia s vytvorenými kategóriami v pokladni. Do týchto kategórií potom môžete umiestniť produkty, ktoré
ste už vytvorili v pokladni. Produkty sú rovnaké pre objednávacie systémy a pokladňu. Pre výrobky je ešte
potrebné aktivovať funkciu Predaj so sebou
zabalený postup nižšie

738

448

a nastaviť sadzbu DPH, ktorá sa na ne bude uplatňovať (pozri

). Objednávky potom môžete spracovať priamo v pokladnici

258

.

Nastavenie Predaja so sebou
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Aktivovať Predaj so sebou pri produktoch predávaných prostredníctvom objednávkových služieb
je možné najjednoduchšie vo Vzdialenej správe. Aby sme Predaj so sebou nastavili pri všetkých
produktoch naraz, využijeme funkciu Hromadný výber

623

.

Vo Vzdialenej správe teda prejdite na záložku Zoznamy » Produkty, v hornom paneli ťuknite na
tlačidlo Hromadný výber a vyberte ponúkané produkty v objednávkových službách. Tie
tlačidlami + pridajte na pravú stranu.
Akonáhle máte vybrané všetky produkty, tlačidlom Upraviť pod pridanými produktmi otvoríte
hromadné úpravy. Tu v časti Základné zatržítkom aktivujte položku Predaj so sebou, prepnite
prepínač do polohy ON a z rozbaľovacieho menu vyberte zodpovedajúcu sadzbu DPH.

Nakoniec túto zmenu uložte, tlačidlom v spodnej časti. Pri všetkých vybraných produktoch bude
aktivovaný Predaj so sebou s nastavenou sadzbou DPH.

Ako prepojiť pokladňu s objednávkovou službou?
Postup prepojenia si ukážeme na službe Bolt Food. Ak Bolt Food ešte nevyužívate a chceli by ste, stačí nás
kontaktovať. Na prepojenie potrebujete tzv. External ID, ktoré vám Bolt pridelí. Akonáhle vytvoríte ponuku
nižšie uvedeným postupom, kontaktujte Bolt, aby vám aktivoval objednávky. Potom bude možné zverejniť
ponuku a objaví sa na stránke vášho podniku v danej službe.
Pri Wolte budete mať prepojenie už nastavené od Dotykačky

264

. Akonáhle teda dostanete správu o hotovom

prepojení, stačí len vytvoriť menu podľa postupu nižšie.
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· Pokiaľ už Bolt používate a máte priamo v Bolte vytvorené menu,

aktiváciou objednávok bude menu v Bolte zmazané a nahradené menu v
Dotykačke. Je teda nutné mať v Dotykačke menu už vytvorené a až
potom požiadať Bolt o aktiváciu objednávok. V prípade, že sa vám nedarí
synchronizácia, pozrite sa na koniec tejto kapitoly
· V prípade spoločnosti Wolt

264

744

.

musíte najprv vytvoriť menu, zadať

prevádzkové hodiny, odhlásiť sa z aplikácie Wolt Merchant a potom
povoliť synchronizáciu objednávok!

Prihláste sa

510

do webového rozhrania Vzdialenej správy. V ľavom paneli záložiek

Integrácia a potom Objednávkové systémy
potom u služby Bolt Food ťuknite na PREPOJIŤ

. Vyberte akú pokladnicu

584

zvoľte

chcete prepojiť a

.

Bude zobrazený dialóg pre vloženie ID čísla (External ID od Boltu). Toto číslo dostanete, ak
zažiadate na stránkach Boltu či iné služby o registrácii reštaurácie. Vložte teda pridelené ID číslo
vášho podniku pre danú službu a potvrďte tlačidlom PREPOJIŤ.
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Kliknutím na PRIDAŤ SEKCIU

741

vložte novú kategóriu s názvom a popisom. Tlačidlom UPRAVIŤ

vedľa prevádzkovej doby špecifikujte otváraciu dobu vášho podniku pre každý deň v týždni. Malo
by teda ísť o dobu, kedy prijímate objednávky.

Akonáhle pridáte prvú sekciu, môžete do nej vložiť položky, tj produkty, upraviť ju alebo zmazať. To
všetko tlačidlami

. Vytvorené kategórie a vložené produkty sú spoločné pre všetky pripojené

objednávkové služby.
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Na pridanie produktu ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ POLOŽKU. Bude zobrazený jednoduchý dialóg s
vyhľadávacím poľom

. Do tohto poľa zadajte aspoň jeden znak, budú ponúknuté zodpovedajúce

produkty. Ťuknutím na zvolený produkt ho vyberte a tlačidlom PRIDAŤ vložíte do vytvorenej sekcie.
Aktiváciou voľby

môžete nastaviť pre daný produkt jeho dostupnosť, tj čas od - do, kedy si ho

budú môcť zákazníci objednávať.
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Ak chcete zmeniť poradie produktov v sekcii, podržte ikonu

a potiahnite. Pri každom výrobku

nájdete panel s ikonami, ktorý vám umožní výrobok dočasne skryť
upraviť čas dostupnosti pre objednávky

alebo vymazať

, nastaviť ho ako vypredaný

. Kliknutím na ikonu

,

sa zobrazí

obrázok produktu, prvá cena v riadku označuje sumu vloženú za balenie. Obe tieto položky nastavíte
vo vlastnostiach produktu

635

.

Po pridaní a nastavení všetkých produktov tlačidlom

ponuku vypublikujte. Ponuka bude

zverejnená na stránke vášho podniku v danej službe, avšak iba v prípade, že vám už Bolt aktivoval
objednávky. V opačnom prípade kontaktujte Bolt s požiadavkou na aktiváciu objednávok a potom
ponuku znova tlačidlom

zverejnite.

Ťuknutím na tlačidlo SPRAVOVAŤ PREPOJENIE

sa vrátite na prehľad služieb, kde je možné

prepojenie zrušiť či nastaviť pre ďalšiu službu.

Ďalšie funkcie produktu, ktoré sa vzťahujú na objednávkové služby, nájdete v
zozname produktov

628

, ak otvoríte detail produktu
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Po zverejnení sa tlačidlo ZVEREJNIŤ PONUKU

744
zmení na POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY.

Môžete tak jednoducho zapínať či vypínať možnosť objednávok pre vašich zákazníkov.

Vyššie uvedený postup je síce platný pre službu Bolt Food, pre ostatné
objednávkové služby však bude podobný. Podľa toho, čo daná služba
podporuje, môže byť rozdiel v možnostiach nastavenia pre sekcie či ponúkané
produkty, respektíve v konfigurácii ponuky pre danú službu.

258

Teraz sa môžete presunúť do pokladne a tu objednávky odbavovať . Dostupnosť jednotlivých produktov na
objednanie je možné upravovať aj na pokladni v tomto nastavení .
444

Chyba pri synchronizácii so systémom Bolt Food

Dotykačka - Kompletná príručka

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

7 Služby a rozšírenia

745

Ak je po spustenej synchronizácii vrátená chyba, budú v pravej časti automaticky zobrazené
kontaktné informácie na podporu Boltu. V tomto prípade je totiž vždy nutné dotazom overiť, či Bolt
pre váš podnik správne nastavil a aktivoval synchronizáciu. To zistíte práve na zobrazených
kontaktoch.
Zároveň je v tejto časti možné pomocou tlačidla vykonať opakovanú synchronizáciu, pokiaľ prvá
synchronizácia skončila chybou. To je vhodné v prípade, že ste publikovali menu ešte pred
aktívnou synchronizáciou. Akonáhle dostanete z Boltu informáciu, že máte synchronizáciu
aktívnu, môžete ju znovu spustiť kliknutím na ikonku so šípkou.

7.3 Qerko
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Qerko je aplikácia uľahčujúca platenie v reštauráciách, bistrách či kaviarňach.
Qerko však nepredstavuje iba platenie, ale je nástrojom na komunikáciu a
starostlivosť o vašich zákazníkov. Nástrojom, ktorý vám umožní z občasných
zákazníkov urobiť štamgastov. A tiež ich poznať – čo majú radi, čo si radi
objednávajú a ako často sa k vám vracajú.
Qerko vám pomôže lepšie spoznať zákazníkov, odmeniť ich za vernosť či motivovať ich k návratu alebo
návšteve vašich ďalších prevádzok. Získate informácie, na základe ktorých ľahko naplánujete marketingové
kampane pre vybrané skupiny zákazníkov na základe ich správania. A to všetko so zachovaním úplného
súkromia užívateľov.
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S Qerkom získate:
· Plne bezkontaktný a bezpečný spôsob platby vo vašom podniku

pomocou QR kódu umiestneného na stole s integráciou dotykovej
pokladne
· Vernostný program pre všetkých vašich zákazníkov
· Vhľad do zákazníckeho správania vrátane spätnej väzby priamo od

platiacich zákazníkov
· Vyššie sprepitné pre vašu obsluhu
· Čas na lepší servis a starostlivosť o vašich zákazníkov
· Digitálne účtenky

Ako prepojiť Qerko s Dotykačkou?
Aplikácia Qerko umožňuje koncovému zákazníkovi rozdeliť a zaplatiť účet priamo pri stole bez asistencie
personálu. Stačí mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu Qerko, naskenovať QR kód zo stola a zaplatiť celý účet
alebo jeho časť. Obsluha je okamžite informovaná o platbe. V rámci integrácie Qerka s Dotykačkou môžu
zákazníci / hostia používať aplikáciu Qerko na rýchle a jednoduché platenie. Nastavenia sa vykonávajú len
na strane Qerka, v aplikácii Dotykačka nič nenastavujete ani nemeníte. Podmienkou je samozrejme aktívna
Mapa stolov

437

so stránkou s vytvorenými stolmi.

1. Pokiaľ Qerko ešte nemáte, kontaktujte nás.
2. Po zriadení účtu obdržíte štítky s QR kódmi a e-mail pre aktiváciu prepojenia. Prepojenie teda
následne aktivujete povolením prístupu k Vzdialenej správe Dotykačka v administrácii Qerka.
3. V administrácii Qerka ďalej v časti Párovanie QR kódov spojte QR kódy s načítanými stolmi z
Dotykačky.
4. Hotovo – teraz môžu vaši zákazníci platiť jednoducho tak, že v aplikácii Qerko naskenujú štítok s QR
kódom umiestnený na konkrétnom stole a vykonajú platbu.

Čo sa stane v Dotykačke?
1. V Dotykačke dôjde automaticky k uzavretiu účtu a vytlačeniu účtenky (pokiaľ v administrácii Qerka
nenastavíte inak). Účet je zaplatený skrytou platobnou metódou

Dotykačka - Kompletná príručka
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2. Ak si zákazník prostredníctvom Qerka objedná, bude v Dotykačke automaticky aktualizovaný či
vytvorený otvorený účet k danému stolu a opäť, podľa nastavenia tlače v Dotykačke, dôjde k
vytlačeniu objednávky do kuchyne. Možnosť objednávky prostredníctvom Qerka je však k dispozícii len
pokiaľ máte u Qerka zaplatený modul pre objednávky.

S otázkami či problémami s prepojením sa prosím obracajte priamo na
podporu Qerka prostredníctvom ich stránok. Rovnakým spôsobom kontaktujte
Qerko aj v prípade problémov s transakciami alebo nedoručením digitálnej
verzie účtenky koncovému zákazníkovi.
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8 Rezervácie

749

8 Rezervácie
Rezervácia je samostatná aplikácia na vytvorenie a prehľad rezervácií jednotlivých
stolov. Vytvorené rezervácie stolov sú prehľadne zobrazené v jednoduchom kalendári.
Rezerváciu je nutné najprv do dotykovej pokladne nainštalovať prostredníctvom
aplikácie Dotykačka Marketplace

108

. Ide o jednoduchý a prehľadný rezervačný systém,

ktorý dokáže nahradiť papierovú knihu.

Rezervácie stolov možno spravovať aj prostredníctvom webového rozhrania
Vzdialenej správy. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole

717

.

Aby aplikácia Rezervácia mala prístup k záznamom v Dotykačke, je nutné ju najprv udeliť tzv. autorizáciu. Po
prvom spustení rezervácií teda ťuknite na zobrazené tlačidlo Vyžiadať prístup a dajte (potvrďte) aplikácii
potrebné oprávnenia.

Od tejto chvíle sa v rezerváciách budú zobrazovať stoly z Mapy stolov
informácie pre rezervácie, ako sú napr. Zákaznícke účty

229

437

v Dotykačke a ďalšie dôležité

.

Predvolenou obrazovkou je Program rezervácií, kde môžete prehľadne vidieť jednotlivé rezervácie a ich
rozloženie v čase. Teraz bude prehľad prázdny.
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Prepínanie zobrazení: Najbližšie rezervácie / Nespracované rezervácie (zatiaľ
nepoužité) / Kalendár (zobrazenie po jednotlivých dňoch) / Nastavenie aplikácie

758

Zoznam stolov: V predvolenom nastavení sa zobrazujú stoly zo všetkých pokladníc
pripojených k rovnakému cloudu

506

. V nastaveniach aplikácie

758

však môžete

obmedziť zobrazené stoly iba na konkrétnu pokladňu.
Zobrazenie rezervácií v čase: riadky predstavujú stoly, stĺpce predstavujú čas od do.
Tlačidlo na vytvorenie novej rezervácie.
Tlačidlá na prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci deň alebo na výber
konkrétneho dátumu.
Ťuknutím na túto ikonu môžete prepnúť zobrazenie prehľadu len na stoly s
vytvorenými

751

rezerváciami.

Tlačidlo na presun na aktuálny deň a čas.
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Rezervácie môže majiteľ licencie

751
24

Dotykačka NEOBMEDZENE používať

bez obmedzenia. S licenciou JEDNODUCHO získate 100 rezervácií ročne,
licencia Dotykačka NAPLNO umožňuje 1000 rezervácií.

Ako vytvoriť alebo zrušiť rezerváciu je vysvetlené v nasledujúcej kapitole

751

.

8.1 Vytvorenie / zrušenie rezervácie

Ako vytvoriť alebo zrušiť rezerváciu?
Rezerváciu je možné vytvoriť v každom pohľade. Pokiaľ potrebujete už vytvorenú rezerváciu upraviť, ťuknite
na ňu v prehľade, zrušte ju a vytvorte rezerváciu novú. V prípade, že nie je žiadny stôl voľný, môžete voľný
stôl podľa nastavených špecifikácií jednoducho vyhľadať

757

.
441

Pred prvou rezerváciou je potrebné určiť počet miest pri každom stole

.V

opačnom prípade sa stoly nezobrazia!

V akomkoľvek pohľade ťuknite na tlačidlo na vytvorenie rezervácie

Dotykačka - Kompletná príručka
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Otvorí sa dialóg s vlastnosťami rezervácie. V pravej časti vyberte z menu
zobraziť stoly. Tie sa zobrazujú v časti

z akej pokladne chcete

. V tejto časti môžu byť zobrazené stoly zo všetkých

pokladníc pripojených do rovnakého cloudu alebo len stoly z vybranej pokladne. Stôl tu nebude
zobrazený aj v prípade, ak nezodpovedá voľbám v časti

alebo už má v špecifikovanú dobu v časti

vytvorenú rezerváciu.
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V závislosti od rozlíšenia displeja pokladnice sa môžu najprv samostatne
zobraziť údaje o rezervácii a v ďalšom kroku výber stola a zákazníka.

V časti

(pozri horný obrázok) zvoľte pre koľko osôb chcete rezervovať stôl, v aký deň a čas a na

akú dlhú dobu. Ak sa vám nehodia zobrazené predvoľby, ťuknite na INÉ a zadajte vlastné hodnoty.
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Podľa nastavených volieb sa zobrazia dostupné stoly v pravej časti
vo vlastnostiach každého stola v Mape stolov

441

. Počet osôb je možné nastaviť

v Dotykačke. Pokračujte ťuknutím na VYTVORIŤ

REZERVÁCIU pri zvolenom stole.

Bude zobrazený dialóg pre výber zákazníka

229

, tj osobu, na ktorú bude stôl rezervovaný. Vyberte či

vyhľadajte už vytvoreného zákazníka alebo vytvorte nového. U nového zákazníka stačí iba zadať jeho
meno. V nastavení aplikácie

758

môžete povinné zadanie zákazníka vypnúť.

Po výbere zákazníka sa zobrazí rekapitulácia rezervácie, do ktorej môžete pridať poznámku. Na
uloženie rezervácie použite tlačidlo VYTVORIŤ.
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· Ak na stôl, ktorý je rezervovaný, vytvoríte v Dotykačke účet

223

, budete
na rezerváciu upozornení a budete môcť k tomuto účtu priradiť
zákazníka

229

s touto rezerváciou.

· V prípade hotelových prevádzok je možné automaticky vytvárať

rezervácie na celé dni s prihliadnutím na nastavený čas Check in a
Check out. Stačí aktivovať príslušnú možnosť v nastaveniach
aplikácie

760

.

Rezervácia sa vytvorí a zobrazí v programe rezervácií. Ak ťuknete na rezerváciu v prehľade, zobrazia
sa jej vlastnosti vrátane možnosti zrušiť rezerváciu alebo ju upraviť.
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Rezervované stoly sú na mape stolov označené fialovým písmenom R, zvyčajne 30 minút pred a 10 minút
po začiatku rezervácie. Tento čas môžete zmeniť v Nastaveniach aplikácie - Mapa stolov

Dotykačka - Kompletná príručka
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Vyhľadanie voľného stola
Pokiaľ nie je k dispozícii vo vybranom časovom intervale žiadny stôl, zobrazí sa v pravej časti tlačidla pre
časový posun +- 30 MINÚT. Ťuknutím na tieto tlačidlá posúvate čas špecifikovaný v ľavej časti (na obrázku
nižšie 18:00) o 30 minút dopredu či dozadu. Posúvaním času docielite zobrazenie voľných stolov, ktoré
zodpovedajú nastaveným hodnotám rezervácie.
Použitím tlačidiel (časovým posunom dopredu alebo dozadu) tak môžete vyhľadať najbližší voľný stôl podľa
špecifikácií v ľavej časti a rovno vytvoriť rezerváciu.
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Odporúčame, aby ste si medzi jednotlivými rezerváciami nechali určitý čas,
pretože zákazníci nemusia byť vždy dochvíľni.

8.2 Nastavenie
Ak chcete získať prístup k nastaveniam aplikácie Rezervácie, ťuknite na položku Nastavenie v pravom
menu.
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Popis jednotlivých nastavení
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Mód vhodný pre hotely
Ak aktivujete túto možnosť, jednotlivé rezervácie budú platné počas celých dní od nastaveného času Check
in a Check out. Pri vytváraní rezervácie teda stačí vybrať deň od do a rezervácia bude platná v prvý deň od
14:00 (Check in) a v posledný deň do 10:00 (Check out). Jednotlivé stoly sa v skutočnosti považujú za
miestnosti.
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Zobrazovať dáta len pre vybranú pokladnicu
Ak používate viac pokladníc pripojených k jednému webovému úložisku

506

(cloudu), v kalendári sa

predvolene zobrazujú stoly zo všetkých pokladníc. Aktiváciou tejto možnosti a výberom pokladnice z
rozbaľovacej ponuky obmedzíte zobrazenie stolov v kalendári len na vybranú pokladnicu.

Vytvárať rezervácie bez výberu zákazníka
Aktiváciou tejto možnosti povolíte vytváranie rezervácií bez povinného výberu zákazníka

229

. Stále však

môžete voliteľne pridať zákazníka do vytváranej rezervácie ručným zadaním alebo výberom zo zoznamu (pozri
obrázok vyššie).

Zabudnúť autorizáciu
Ťuknutím na tlačidlo zrušíte prepojenie medzi rezerváciami a pokladničnou aplikáciou Dotykačka.
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9 Mobilný čašník (Mobilný terminál)

763

9 Mobilný čašník (Mobilný terminál)
» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO

24

a vyššie. «

Aplikácia Mobilný čašník slúži ako ďalšia pokladňa (mobilný terminál), ktorá sa zvyčajne
používa v reštauráciách na objednávanie hostí priamo pri stole. Mobilný čašník sa však
dá použiť aj v rôznych maloobchodných predajniach, kde môžete účtovať tovar priamo
so zákazníkom počas konzultácie. Aplikácia je plne synchronizovaná a zobrazuje
položky a kategórie z hlavnej spárovanej pokladnice s Dotykačkou.
Môže vytvárať nové účty, spravovať existujúce otvorené účty a pracovať s Mapou stolov. V okamihu editácie
otvoreného účtu sa vďaka priamej komunikácii s hlavnou pokladnicou účet zablokuje

782

na ostatných

zariadeniach (môže existovať viac ako jeden mobilný čašník), kým sa otvorený účet nezaparkuje alebo znovu
nezaplatí. To platí pre obe strany.
Za všetky nastavenia otvárania, zatvárania, histórie účteniek, predaja a iné nastavenia je vždy zodpovedná
hlavná pokladňa. Tlač účteniek a poukážok prebieha štandardne podľa nastavení

390

hlavnej pokladnice.

Mobilný čašník ponúka:
· Vyhľadávanie položiek a ich pridanie na účet
· Denné menu
· Kombinácie

hladiny

715

300

/ zobrazenie najpredávanejších produktov

(prílohy navyše) / porcie

459

/ chody

461

373

/ cenové

319

· Parkovanie

219

, rozdelenie

779

a zaplatenie účtu

· Skenovanie čiarových kódov pomocou zabudovaného

fotoaparátu

Mobilný čašník je k dispozícii pre licencie

24

Dotykačka NAPLNO

a NEOBMEDZENE, pričom pre Dotykačku NAPLNO je možné
používať len jedného Mobilného čašníka. Na inštaláciu Mobilného
čašníka ponúkame špeciálny 5" mobilný terminál. Mobilného
čašníka však môžete nainštalovať do akéhokoľvek inteligentného
zariadenia, ktoré spĺňa tieto požiadavky:
· Android 5.0 a vyšší*
· Rozlíšenie displeja aspoň 1024 x 768 px
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100% funkčnosť aplikácie Mobilný čašník garantujeme len na našich vlastných zariadeniach a na
testovaných mobilných telefónoch Nokia 3.2 a Nokia 6.2. Vzhľadom na otvorenosť systému Android a úpravy
jednotlivých výrobcov nemôžeme zaručiť bezproblémové fungovanie aplikácie na iných zariadeniach. Pozri
kapitolu HW a SW požiadavky

15

.

* Mobilný čašník ani pokladničná aplikácia Dotykačka nefungujú v systéme Android 7.0.

· Na bezproblémovú prevádzku Mobilného čašníka je potrebné kvalitné

bezdrôtové pokrytie podniku. Požiadavky na sieť pre prevádzku Mobilného
čašníka nájdete v nasledujúcej kapitole

764

.

· Za bezdrôtové pokrytie je zodpovedný výlučne zákazník a Dotykačka zaň

nezodpovedá. Technická podpora sa poskytuje len pre základné funkcie
samotnej aplikácie a nevzťahuje sa na problémy spôsobené nedostatočnou
kvalitou siete.
· Ak máte zariadenie so systémom Android s verziou nižšou ako 5.0, Mobilný

čašník sa v aplikácii Dotykačka Marketplace

108

nezobrazí a nemôže byť

nainštalovaný. Systém Android 5.0 je základnou podmienkou

763

správneho

fungovania Mobilného čašníka.

9.1 Sieťové požiadavky
Kvalitné pokrytie bezdrôtovým signálom je nevyhnutné na bezproblémovú prevádzku Mobilného čašníka.
Mobilný čašník komunikuje s pokladňou prostredníctvom Wifi. Vaša Wifi sieť by preto mala spĺňať tieto
požiadavky:
· Samostatná (izolovaná) sieť Wifi, ktorú nepoužívajú zákazníci ani zamestnanci.
· Viditeľnosť siete medzi pokladňou a mobilnými čašníkmi z každého segmentu siete (pokladňa a mobilní

čašníci v rovnakej sieti Wifi).
· Stabilné pokrytie všetkých miest, kde sa mobilný čašník používa.
· Podpora Network Service Discovery (protokoly DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS).
· Stratovosť paketov (Packet loss) < 10 %, ping < 10 ms
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Ako mobilný čašník Komunikuje?
Na zabezpečenie toho, aby komunikácia medzi pokladňou a Mobilnými čašníkmi nebola závislá od IP adries
zariadení, používa služba Mobilný čašník Android Network Service Discovery. Pomocou tejto služby Mobilný
čašník automaticky vyhľadáva dotykové pokladnice v sieti a ponúka ich na pripojenie. Výhodou tohto riešenia
je, že komunikácia medzi pokladňou a Mobilnými čašníkmi nezávisí od IP adries jednotlivých zariadení. Ak sa
IP adresy pokladnice alebo Mobilných čašníkov zmenia, nebude to mať vplyv na vzájomnú komunikáciu.
Prípadne je možné v aplikácii Mobilný čašník zadať pevnú IP adresu

768

pokladnice. Mobilný čašník potom

komunikuje s pokladňou prostredníctvom tejto IP adresy. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť, aby
pokladnica mala skutočne rezervovanú IP adresu, ktorá sa nemení.

Za bezdrôtové pokrytie je zodpovedný výlučne zákazník a Dotykačka zaň
nezodpovedá. Technická podpora sa poskytuje len pre základné funkcie
samotnej aplikácie a nevzťahuje sa na problémy spôsobené nedostatočnou
kvalitou siete.

Strata sieťového pripojenia
Pokiaľ Mobilný čašník stratí kontakt s pokladňou alebo je mimo dosahu Wifi siete, bude zobrazené
nasledujúce upozornenie. V takom prípade skontrolujte funkčné sieťové pokrytie, či je Mobilný čašník
pripojený k správnej Wifi sieti alebo sa presuňte späť do miesta pokrytia bezdrôtovým signálom. Akonáhle
bude komunikácia s pokladnicou opäť naviazaná, Mobilný čašník automaticky obnoví svoju činnosť.
Každú transakciu vykonanú Mobilným čašníkom dotyková pokladnica v rámci naviazanej komunikácie
potvrdzuje. Dáta vo všetkých zariadeniach by tak mali byť, aj v prípade dočasného výpadku siete, zhodné.
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9.2 Inštalácia Mobilného čašníka
Mobilný čašník je dostupný v aplikácii Dotykačka Marketplace

111

, čo je vlastná inštalačná platforma (obchod)

Dotykačky alebo v obchode Google Play. Pokiaľ teda používate zariadenie od Dotykačky, Marketplace bude
už v zariadení nainštalovaný a nájdete ho na ploche tabletu. V prípade ostatných zariadení Mobilného
čašníka nainštalujte z Google Play.
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Ak máte zariadenie so systémom Android s verziou nižšou ako 5.0, Mobilný
čašník sa v aplikácii Dotykačka Marketplace

108

nezobrazí a nemôže byť

nainštalovaný. Systém Android 5.0 je základnou podmienkou

764

správneho

fungovania Mobilného čašníka.

Po úspešnej inštalácii je nutné vykonať spárovanie s dotykovou pokladňou. To je veľmi jednoduché a je to
popísané v ďalšej kapitole

768

.
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9.3 Spárovanie čašníka s pokladňou
Po inštalácii Mobilného čašníka

766

na inteligentné zariadenie je nutné vykonať jeho spárovanie s dotykovou

pokladňou.

Spárovanie čašníka s pokladňou
Otvorte aplikáciu Mobilný čašník. Po prvom spustení aplikácia prehľadá sieť a zobrazí nájdené
dotykovej pokladne s aplikáciou Dotykačka. Ťuknutím vyberte vlastnú pokladňu. Ak pokladnica nie je
zobrazená v zozname, nie je pravdepodobne v sieti dostupná. V tomto prípade skontrolujte vlastnosti
siete

764

vo vašej prevádzke. Alternatívnou možnosťou je priamo zadať IP adresu pokladnice pomocou

tlačidla CHÝBA VAŠA POKLADNICA?.
Akonáhle vyberiete hlavnú pokladňu, bude Mobilný čašník čakať na autorizáciu (spárovanie), ktoré je
nutné vykonať v dotykovej pokladni.
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Prejdite na dotykovú pokladňu, s ktorou Mobilného čašníka párujete (ktorá bola vybraná v
predchádzajúcom kroku) a otvorte nastavenia aplikácie

344

Dotykačka.V ľavej časti záložiek potiahnite

prstom hore pre zobrazenie ďalších záložiek. V časti Pokročilé potom ťuknite na záložku
Autorizácia

474

.
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Teraz sa zobrazí zoznam zariadení čakajúcich na autorizáciu. Ak chcete zariadenie autorizovať,
ťuknutím naň ho presuniete do časti Autorizovaná. Ak chcete zrušiť autorizáciu, stačí znova ťuknúť
na už autorizované zariadenie.
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Po úspešnej autorizácii Mobilného čašníka v Dotykačke sa prepne do štandardného režimu a zobrazí
sa hlavná obrazovka

772

s produktmi a kategóriami, prípadne prehľad užívateľov na prihlásenie. Ak

používate viac Mobilných čašníkov, postup autorizácie vykonajte pre každé zariadenie, v ktorom máte
nainštalovanú aplikáciu Mobilný čašník. Najprv teda vyberte pokladňu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a
potom autorizujte čašníkov na tejto pokladni.

Teraz môžete začať čašníka používať. Ako aplikácia Mobilný čašník vyzerá sa dozviete v ďalšej kapitole
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Licenčné obmedzenia
Ak sa pri spustení Mobilného čašníka zobrazí nasledujúce varovné hlásenie, znamená to, že nemáte
licenciu

24

na jeho prevádzku (Dotykačka NAPLNO alebo NEOBMEDZENE) alebo bol dosiahnutý limit

jedného čašníka pre Dotykačku NAPLNO. Mobilný čašník mohol tiež stratiť autorizáciu na hlavnej pokladnici.
Ak potrebujete používať viac Mobilných čašníkov, musíte prejsť na licenciu Dotykačka NEOBMEDZENE.
Samostatné licencie pre Mobilného čašníka nie sú k dispozícii. Po zvýšení licencie môžete použiť tlačidlo
VYŽIADAŤ PRÍSTUP na overenie licencie a odomknutie Mobilného čašníka.

9.4 Používanie Mobilného čašníka
Po úspešnom spárovaní Mobilného čašníka

768

sa zobrazí obrazovka užívateľských účtov. Prihláste sa teda

ťuknutím na vybraného užívateľa alebo priamo zadaním jeho PIN kódu. Po prihlásení sa zobrazí hlavná
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obrazovka, ktorá sa podobá zjednodušenej Dotykačke. Mobilný čašník sa teda používa podobne ako
Dotykačka. Pod obrázkami nájdete popis každej položky.
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Ikona postranného menu - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte postranné menu

784

.V

tejto ponuke nájdete možnosť odhlásenia / prihlásenia zamestnanca, vyhľadávanie
produktov alebo nastavenia Mobilného čašníka

785

.

Obrazovka denného menu a odporúčaní - Ťuknutím na ikonu hviezdičky otvoríte
obrazovku s denným / týždenným menu
danom dennom čase

715

373

a najpredávanejšími produktmi

v

.

Panel kategórií - Zobrazuje vytvorené kategórie produktov. Zoznam kategórií je
možné rozbaliť aj ťuknutím na ikonu

.

Panel produktov - Po ťuknutí na vybranú kategóriu sa v tejto časti zobrazia
produkty, ktoré do nej patria. Ťuknutím na produkt sa pridá na účet.
Tlačidlá pre základné operácie s účtom - Zobrazenie zoznamu otvorených účtov
alebo Mapy stolov.
Spustiť fotoaparát - Spustí zabudovaný fotoaparát (ak ho zariadenie má) na
skenovanie čiarových kódov. Táto možnosť však musí byť povolená v nastaveniach
aplikácie

785

. Schopnosť skenovať čiarový kód závisí od funkcií fotoaparátu

zariadenia a svetelných podmienok.

Keď sa zoznámite s hlavnou obrazovkou, pozrite si, ako aplikáciu používať

774

.

9.4.1 Práca s účtami
S Mobilným čašníkom sa pracuje rovnako ako s Dotykačkou. Práca s účtami je veľmi rýchla a jednoduchá.
Existuje však niekoľko obmedzení. Mobilný čašník napríklad nepodporuje skryté produkty
pravidiel vo Vzdialenej správe, ani rozdelenie platby
Kombinácie

300

(ďalšie prílohy), Chody jedál

Účtujeme s Mobilným čašníkom
Možnosti otvoreného účtu
Rozdelenie účtu

461

212

662

na základe

na viacero spôsobov platby. Podporované sú však

, alebo Denné / týždenné menu

715

.

775

778

779

Otvorené účty a Mapa stolov

780
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Blokovanie úprav účtu
Tlač objednávok

775

782

783

Účtujeme s Mobilným čašníkom
Na hlavnej obrazovke

772

ťuknutím štandardne pridávate produkty na otvorený účet. Prípadne je

možné po ťuknutí na ikonku

naskenovať čiarový kód vstavaným fotoaparátom. Táto možnosť musí

byť však povolená v nastavenia aplikácie
chodu

461

. Ak vo vlastnostiach produktu

291

785

. Dlhým stlačením na produkt priradíte k zvolenému

zakážete predaj pod sklad, nebude možné položku predať,

pokiaľ nebude na sklade.
Akonáhle máte hotovo, ťuknite na spodný panel s informáciami o účte

. Tak sa dostanete k

naúčtovaným položkám a budete môcť vykonať operácie s práve otvoreným účtom. Ikonka
aktuálne Denné menu

715

a Obrazovku odporúčaní

373

zobrazí

s najpredávanejšími produktmi, ktoré opäť

pridáte na účet ťuknutím.
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V prehľade otvoreného účtu vidíte naúčtované položky. Účet teraz môžete zaparkovať na zvolený stôl
(ak máte vytvorenú Mapu stolov

150

) alebo ho zaparkujete bez priradenia ku konkrétnemu stolu. Účet

je možné tiež rovno zaplatiť. Zvolením voľby ZAPLATIŤ
metódy (podľa nastavenia Dotykačky

379

budú zobrazené dostupné platobné

), vybraním platobnej metódy potom dôjde k zaplateniu účtu a

jeho uzavretiu. Dostupné platobné metódy je možné obmedziť v nastavení Mobilného čašníka

787

.

Pokiaľ tlačidlo ZAPLATIŤ dlho podržíte, bude zobrazený dialóg pre rozdelenie účtu. Ak máte
nastavenú len jednu platobnú metódu, dôjde k zaplateniu okamžite.
Ťuknutím na ZAPARKOVAŤ
ťuknete na zvolenú položku účtu

zobrazíte prehľad stolov a budete môcť účet zaparkovať. Pokiaľ
dôjde k jej rozbaleniu a tlačidlami + / - zmeníte jej množstvo

alebo ju z účtu odoberiete. Tlačidlo s ceruzkou umožní doplniť poznámku, nastaviť na vybranej
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položke zľavu v %, vybrať porciu alebo priradiť konkrétny chod
ďalším operáciám

778

461

. Ikonka

ponúka prístup k

s otvoreným účtom.

Pokiaľ máte v nastavení hlavnej pokladne aktívny Predaj so sebou

448

, môže byť (podľa

preferovaného nastavenia tejto funkcie) pred zaplatením účtu zobrazený dialóg s výberom typu
predaja tu / so sebou. Rovnako tak bude zobrazený dialóg pre zadanie ceny / množstva, ak sú pri
produkte na hlavnej pokladni aktívne zodpovedajúce voľby

Pokiaľ vlastníte bezdrôtový platobný terminál

59

287

.

, bude pri platbe kartou

čiastka prepísaná priamo na platobný terminál. Inak je transakcia v pokladni
len zaregistrovaná s touto platbou a je nutné následne ručne zadať platenú
čiastku na termináli a fyzicky platbu kartou vykonať.
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Možnosti otvoreného účtu
Možnosti účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu

(viď obrázok vyššie

777

) pri otvorenom (zaparkovanom) účte.

Otvorí sa dialóg s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s položkami na
tomto účte.

· Ťuknutím na PRIDAŤ POZNÁMKU je možné k účtu priradiť poznámku, ktorú potom uvidíte v prehľade

otvorených účtov.
· Tlačidlo ZVOLIŤ ZÁKAZNÍKA ponúkne vytvorené zákaznícke účty

229

v Dotykačke. Môžete tak

vyhľadať konkrétneho zákazníka a priradiť ho k účtu.
· Voľba STORNOVAŤ celý účet stornuje.
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· ZĽAVA umožňuje vybrať alebo zadať zľavu pre celý účet v %.
· Ak chcete zaplatiť len časť účtu, použite tlačidlo ROZDELIŤ ÚČET (pozri nižšie

779

).

· Niekoľkokrát účtované rovnaké položky môžete zlúčiť pod jednu položku s príslušným počtom kusov

ťuknutím na tlačidlo ZLÚČIŤ POLOŽKY.
· Tlačidlo PRESUNÚŤ ÚČET presunie účet na vybraný stôl alebo mimo stôl.
· Možnosť SO SEBOU je zobrazená v prípade povolenia funkcie Predaj so sebou

448

v hlavnej pokladnici.

· Informácie o vykonaných transakciách v Mobilnom čašníkovi nájdete

štandardne v Histórii
· V tomto nastavení

235

na hlavnej pokladnici.

387

na hlavnej pokladni určíte, či sa má pri platbe
pomocou Mobilného čašníka otvoriť pokladničná zásuvka.

Rozdelenie účtu
Dlhým stlačením a podržaním tlačidla ZAPLATIŤ na obrazovke otvoreného účtu

777

zobrazíte dialóg

rozdelenia účtu. Rovnaký dialóg je potom prístupný aj prostredníctvom tlačidla v ponuke otvoreného účtu
Ak chcete rozdeliť položky na účte, použite tlačidlá + -

778

.

a jednoducho zadajte počet položiek, za ktoré chce

zákazník zaplatiť samostatne. Tlačidlom + pridáte položky na zaplatenie a tlačidlom - ich odstránite. Nakoniec
ťuknite na tlačidlo ROZDELIŤ

a vybrané položky (prečiarknuté) sa pridajú do samostatného účtu. Po jeho

zaplatení zostane účet so zvyšnými položkami na ďalšie zaplatenie. Ten je možné zaparkovať, zaplatiť alebo
opäť rozdeliť. V tomto postupe môžete pokračovať, kým nebudú zaplatené všetky zostávajúce položky na
účte. Ťuknutím na tlačidlo

zrušíte rozdelenie účtu.
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Otvorené účty a Mapa stolov
Z hlavnej obrazovky

772

Mobilného čašníka sa dostanete k prehľadu otvorených (zaparkovaných) účtov a tiež

k Mape stolov. Práca s týmito položkami je opäť jednoduchá a podobná filozofii Dotykačky. Zobrazenie
otvorených účtov je možné obmedziť len na účty vystavené aktuálne prihláseným užívateľom. V opačnom
prípade budú zobrazené aj otvorené účty vytvorené predchádzajúcimi užívateľmi.
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V zozname otvorených účtov vidíte všetky aktuálne zaparkované účty bez ohľadu na to, či sú priradené ku
konkrétnemu stolu alebo nie. Ťuknutím na zvolený účet ho aktivujete a presuniete sa späť na hlavnú
obrazovku

775

s produktmi a kategóriami. Účet je teraz aktívny a tak štandardným vyberaním produktov z

dlaždíc ich na tento účet opäť pridávate. Túto možnosť použite v prípade, že si hostia, ktorí už majú otvorený
účet, doobjednávajú ďalšie položky.
Po pridaní nových položiek ťuknite na spodný riadok s informáciami o účte (pozri prvý obrázok

776

) a účet

znovu zaparkujte alebo zaplaťte.
Zhodné možnosti ponúka aj mapa stolov. Ťuknutím na zvolený stôl otvoríte účet a pridávate na tento stôl
položky. Rovnako ako v Dotykačke

Dotykačka - Kompletná príručka
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Blokovanie úprav účtu
Aby sa zamedzilo úprave účtu v jednom okamihu na dvoch miestach (hlavnej pokladni a Mobilnom čašníkovi),
dochádza k tzv. blokovaniu účtu. Účet je zablokovaný v prípade, že je na hlavnej pokladni alebo v Mobilnom
čašníkovi aktívny teda opäť otvorený - v režime pridávania položiek.
Pokiaľ si na hlavnej pokladni či v Mobilnom čašníkovi otvoríte zaparkovaný účet, ktorý je inde aktívny, bude
zobrazené upozornenie a nebude možné účet upraviť. Aby ste mohli s účtom ďalej pracovať, je nutné ho tam,
kde je otvorený, zaparkovať. Obrázok nižšie ukazuje upozornenie v Mobilnom čašníkovi:
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Podobná situácia je potom aj na pokladnici. Aktuálne upravovaný účet v Mobilnom čašníkovi nie je možné
otvoriť v zaparkovaných účtoch

216

:

Tlač objednávok
Tlač objednávok je vždy záležitosťou hlavnej pokladnice, tj. pokladne, s ktorou je Mobilný čašník prepojený.
Ak ste v nastaveniach tlače

390

v Dotykačke definovali tlačovú úlohu pre tlač objednávok, po zaplatení alebo

zaparkovaní účtu sa na tejto tlačiarni objednávka vytlačí.
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9.4.2 Postranné menu
Postranné menu je prístupné ikonkou z hlavnej obrazovky

772

Mobilného čašníka.

Aktuálne prihlásený užívateľ sa zobrazuje v hornej časti bočnej ponuky. Ťuknutím na ikonu
zoznam užívateľských účtov
závislosti od nastavení

426

413

vytvorených v Dotykačke. Ťuknutím na vybraného užívateľa sa prihlásite. V

užívateľského účtu sa na prihlásenie môže vyžadovať PIN kód.

Ťuknutím na položku Vyhľadávanie položiek

zobrazíte zoznam všetkých produktov s možnosťou

vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať výrobok, zadajte jeho názov alebo EAN kód
V Nastavenie aplikácie

zobrazíte

320

.

môžete skryť vybrané spôsoby platby, nastaviť preferované zobrazenie a tiež

zistiť verziu aplikácie.
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9.4.3 Nastavenie aplikácie
Do nastavenia aplikácie Mobilný čašník sa dostanete cez postranné menu

Nastavenie zobrazenia
Nastavenie tlače

784

.

785

786

Nastavenie platobných metód

787

Nastavenie zobrazenia
Ťuknutím na položku prejdite na nasledujúce možnosti:

Počet zobrazených stĺpcov
Počet stĺpcov, do ktorých budú produkty rozdelené na hlavnej obrazovke

772

. Počet stĺpcov vyberte podľa

rozlíšenia zariadenia, na ktorom Mobilného čašníka používate. Väčší počet stĺpcov znamená menšie dlaždice
produktov.

Východisková obrazovka
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Vyberte obrazovku, ktorá sa zobrazí pri vydaní alebo zaparkovaní účtu. Môžete si vybrať medzi obrazovkou s
dlaždicami produktov alebo Mapou stolov

780

.

Ostatné nastavenia
Zobrazí alebo skryje tlačidlo na skenovanie čiarových kódov pomocou zabudovanej kamery. Schopnosť
skenovať čiarový kód závisí od schopností fotoaparátu zariadenia a svetelných podmienok.

Nastavenie tlače (nepodporované pre Slovensko)
Výber spárovanej Bluetooth tlačiarne pre priamu tlač účteniek z Mobilného čašníka. Stále sa však tiež
uplatňuje nastavenie tlače

390

v Dotykačke na hlavnej pokladnici. V prípade aktívnej tlače účteniek a

objednávok v Dotykačke, bude účtenka i bon súbežne vytlačený na tlačiarňach špecifikovaných v nastavení
Dotykačky. Viac o tlači z Mobilného čašníka nájdete v predchádzajúcej kapitole Práca s účtami

783

.

Tlačiareň
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Ťuknutím na položku vyberte zo zoznamu spárovanú Bluetooth tlačiareň na tlač účteniek. Mobilná tlačiareň
Dotykačka so šírkou tlače 58 mm je označená DOTPR58. Ak tlačiareň v zozname nevidíte, musíte ju najprv
spárovať.

Použiť mobilnú tlačiareň
Pre tlač účteniek musí byť táto voľba aktívna. Slúži na dočasné zapnutie či vypnutie tlače. Vhodné pre prípad,
že chcete pre tlač účteniek využívať tlačiareň pripojenú k hlavnej pokladni.

Miniúčtenka
Tlač účtenky v úspornej podobe, ktorá šetrí termopapier.

Rezať papier
Aktiváciou tejto voľby povolíte v podporovanej tlačiarni automatické rezanie papiera po vytlačení účtenky.

Skúšobná tlač
Ťuknutím vytlačíte skúšobný text na overenie komunikácie s tlačiarňou.

Počet znakov na riadok
Počet tlačiteľných znakov na riadok. Pre 58 mm mobilnú Bluetooth tlačiareň ponechajte predvolenú hodnotu
32 znakov.

Nastavenie platobných metód
Ak potrebujete skryť niektoré platobné metódy v Mobilnom čašníkovi, ťuknite na tlačidlo OBMEDZIŤ
PLATOBNÉ METÓDY a označte tie, ktoré majú byť skryté. Zaškrtnuté platobné metódy teda nebudú k
dispozícii na zaplatenie účtu. Na povolenie všetkých platobných metód ich ponechajte nezaškrtnuté. To
vykonáte tlačidlom POVOLIŤ VŠETKO.

Synchronizovať s Dotykačkou
Ťuknutím na túto voľbu vyvoláte okamžitú synchronizáciu Mobilného čašníka s hlavnou pokladnicou.

O aplikácii Mobilný čašník
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Číslo verzie aplikácie a dátum zostavenia - vhodné pri prípadnom kontakte s technickou podporou.

S použitím Mobilného čašníka súvisí aj toto nastavenie

452

v dotykovej

pokladni.
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Tlač produktových cenoviek
Tmavé zobrazení 477
Tmavý režim 477

-QQerko

745

-RReceptúry 303, 644
Remitendy 708
Rezervácia pokoj 749
Rezervácia stolov 257, 749
Rezervácie 717
Rezervačný systém 257, 749
Režim pokladnice 363
Rozdelenie účtu 185
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou
Rozvoz 341
Rozvozové služby 738
Ručné tary 176
Rýchle poznámky 328
Rýchly výber ceny 319

-SSadzby DPH 349
Samoobsluha 471
Samoobslužný režim 471
Sestavenie pokladnice 52
Sklad 257, 484
Skopírovanie produktu 283
Skúšobná verzia 120
Sledovanie dochádzky 272, 434
Slepá inventúra 702
Spôsob predaja 363
Správa chodov jedál 678
Správa objednávok v pokladnici 258
Správa položiek na predaj 276
Stav fiskalizácie dokladov 593
Storno účtu 183, 238
Stornovanie položky účtu 238
Stornovanie účtu 238
Stráženie skladových zásob 684
Súpiska 253
Suroviny 644
SWISSBIT 47
Synchronizácia pokladníc 507
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657

-U-

702

Účet zamestnanca 670
Účtování se zadáním specifických voleb
Účtovanie pomocou kalkulačky 363
Účtovné systémy 729
Účtovníctvo 729
Užívatelia 413
Užívateľské práva 432
Užívateľské účty 413

172

-VVáha 102, 176
Vážené množstvo 176
Vernostný program 229
Verzia aplikácie 265
Viac cien za produkt 319
Volt 738
Vratné obaly 309
Výpočet DPH 134
Výroba produktov 488
Vystavenie účtu 145
Vytvorenie nového skladu 712
Vzdálená správa
Hromadné naskladnění 688
Výroba produktov 686
Vzdialená správa 507
Adresa prevádzky 534
Alternatívny názov 628
Export dát 518
Fakturačné informácie 533
Filtrovanie podľa dátumu 514
Generovanie zostáv a prehľadov 518
Google Autentifikátor 526
Import / export položiek 549
Korekcia, odpisy 640
Možnosti cien 651
Naskladnenie, presun do iného skladu 640
Obnovenie prihlasovacích údajov 510

© 2023 Dotypos SK s.r.o.

792

Register
Vzdialená správa 507
Odstránené produkty 628
Osobné údaje 533
Práva užívateľa 534
Prihlásenie 510
Pripojenie technika 537
Produkt 628
Produkty 626
Údaje o spoločnosti 533
Výber cloudu 510
Zabezpečenie účtu 526
Zdieľané a podružné sklady 713
Zmena jazyka 548

-WWolt

258, 264, 444

-ZZabezpečenie užívateľského konta 426
Začíname 13
Zákaznícke body 329
Zákaznícky displej 100
Zákaznícký displej 453
Zákaznický účet 665
Zálohované obaly 309
Záložky Vzdálené správy 584
Zaparkovaný účet 145
Zaplacení pomocí aplikace 745
Zaplacení účtu 189
Zapnutie / vypnutie 26
Záporná cena 309
Záporné množstvo 309
Zatvorenie aplikácií 27
Záznamy v databázi 478
Zdieľané údaje 509
Zisk 333
Zľava na celý účet 141
Zľava na položku 141
Zľavy 141
Zmazanie účtu 238
Zmena fakturačných údajov 533
Zmena hesla do Vzdialenej správy 526
Zmena jazyka 39
Zmena osobných údajov 533
Zrkadlo 337
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