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Úvod 
V tejto príručke budú opísané všetky funkcie pokladne F-MAX WIN. Vzhľadom na 

rôzne potreby a právomocí držiteľov pokladní je možné, že niektoré funkcie alebo okná 
nebudú vo vašej pokladni dostupné z dôvodu iných nastavení. Zmenu nastavení konzultujte 
prosím s vaším servisným technikom alebo správcom systému.  

 
Po spustení programu sa zobrazí okno pre Prihlásenie do systému.  

 

 
 
Napíšte heslo a stlačte kláves ENTER. V prevádzkach s dotykovou obrazovkou (alebo 
myšou) stláčajte tlačidlá s číslami na obrazovke. Preto pre takéto prevádzky odporúčame 
číselné vstupné heslá. V prevádzkach s klávesnicou môžu byť použité aj heslá s písmenami. 
Na záver stlačte tlačidlo OK. Ak sa pri zadaní hesla zmýlite, stlačte tlačidlo C (CLEAR) čím 
zmažete doteraz zadané číslice a môžete prihlasovacie heslo zadať ešte raz. 
(Ak je systém vybavený čítacím zariadením identifikačných kariet, pre prihlásenie 
obsluhujúceho stačí len zosnímať kartu ). 
Ak je heslo platné (karta platná) program sa spustí s právomocami držiteľa tohto hesla (tejto 
karty).  
V prípade že je heslo neplatné (držiteľ karty nemá právo prístupu do programu), ostáva na 
obrazovke okno pre zadanie prístupového hesla. 
  

Popis hlavnej obrazovky 

Okno so stolmi 
1. Horná polovica obrazovky obsahuje plochu s rozmiestnením stolov 
2. Pod plochou s rozmiestnením stolov sú tlačidlá s rôznymi plochami. Sú zobrazované 

len ak sú viaceré plochy. 
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3. Pod názvami plôch sú tlačidlá pre stoly mimo plôch 
4. Vľavo dole je meno prihláseného používateľa, aktuálny kurz eura, názov pokladne 
5. Vpravo od kurzu eura je názov zapnutej cenovej hladiny 
6. Vľavo dole Číslo a názov pokladne 
7. Tlačidlo Odhlásiť pre odhlásenie pokladníka 
8. Tlačidlo Správa z (číslo pokladne) 
9. Tlačidlo Pokladničná zásuvka pre otváranie zásuvky 
10. V pravom horenom rohu je tlačidlo Menu <F10> pre zobrazenie ponuky ďalších 

funkcií 
11. V pravom dolnom rohu je pomocná numerická klávesnica 
 

 
 

Okno bez stolov (rýchloobjednávka) 
1. Horná polovica obrazovky obsahuje len tlačidlo objednávka 
2. Vľavo dole je meno prihláseného používateľa, aktuálny kurz eura, názov pokladne 
3. Vpravo od kurzu eura je názov zapnutej cenovej hladiny 
4. Vľavo dole Číslo a názov pokladne 
5. Tlačidlo Odhlásiť pre odhlásenie pokladníka 
6. Tlačidlo Správa z (číslo pokladne) 
7. Tlačidlo Pokladničná zásuvka pre otváranie zásuvky 
8. V pravom horenom rohu je tlačidlo Menu <F10> pre zobrazenie ponuky ďalších 

funkcií 
9. V pravom dolnom rohu je pomocná numerická klávesnica 
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Postup pri ďalšej práci je rovnaký ako pri pokladni so stolmi, pracuje sa však iba s jedným 
fiktívnym stolom s názvom Objednávka. Nefungujú iba funkcie spojené s presunom účtu na 
iný stôl. 

Premenovanie stola 
Na ploche obrazovky sú zobrazené rozmiestnené stoly podľa prevádzky. Zeleným písmom je 
názov stola. Pre jednoduchú zmenu názvu stola kliknite na stôl pravým tlačidlom myši. Otvorí 
sa okno pre zadanie nového názvu stola. Napíšte nový názov a stlačte kláves Enter. Pre 
ukončenie bez zápisu nového názvu stlačte kláves ESC. 

Objednávanie  
Na ploche obrazovky sú zobrazené rozmiestnené stoly podľa prevádzky. Stoly so zeleným 
popisom sú prázdne. Stoly s červeným popisom sú obsadené a číslo pod názvom stola 
vyjadruje celkovú hodnotu otvorenej objednávky a čas prvej objednávky. Kliknutím na 
tlačidlo s názvom plochy alebo stlačením klávesov F1, F2, F... je možné prepínať medzi 
jednotlivými plochami. Plochy môžu vyjadrovať priestory (plochy) na stredisku napr. 
poschodia, salóniky, kongresové priestory, terasy a podobne. 
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Napíšte číslo stola a stlačte kláves ENTER prípadne kliknite na tlačidlo s číslom stola. Číslo 
stola môže byť aj mimo čísel zobrazených na ploche s rozmiestnením stolov. V takom prípade  
napíšte číslo stola (alebo ho napíšte pomocou klávesnice vpravo dole na obrazovke) a stlačte 
kláves ENTER (stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo OBJEDNÁVKA). Zobrazí sa obsah 
objednávky. Ak je účet prázdny v pravom hornom rohu pod číslom stola je hodnota účtu 0.00 
Sk.  
Ak je účet otvorený v pravom hornom rohu pod číslom stola je hodnota účtu v SKK. 
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V poli s oranžovým pozadím sa zobrazujú tovarové skupiny.  
Pre ukončenie a potvrdenie objednávky stlačte tlačidlo OBJEDNÁVKA čím dočasne 
uzavriete objednávku stola. Vrátite sa na úvodnú obrazovku a stôl, ktorý ste objednali bude 
považovaný za otvorený t.j. farba čísla stola sa zmení na červenú a zobrazí sa hodnota účtu 
stola. 
Ak nechcete objednávku potvrdiť stlačte tlačidlo UKONČIŤ BEZ ZÁPISU alebo stlačte 
kláves ESC a nové zmeny (objednávky, rušenie alebo oprava objednávok) nebudú 
akceptované. 
 

Objednávanie pomocou dotykovej obrazovky 

Objednávanie pomocou kódov (PLU) 
Napíšte číslo tovaru a stlačte kláves ENTER. V prípade, že tovar s týmto číslom pokladňa 
nepozná zobrazí sa kompletný cenník zoradený podľa kódov tovarov. Tento zoznam zobrazí 
aj po stlačení tlačidla VÝBER TOVARU. 
 

 
 
Šípkami hore alebo dole alebo Page Up a Page Down sa môžete v zozname pohybovať. Ak 
stlačíte písmeno zoznam sa zoradí podľa abecedy a kurzor sa nastaví na prvý riadok 
začínajúci týmto písmenom. Ak tovar začínajúci týmto písmenom neexistuje  kurzor sa 
nastaví na tovar, ktorý v abecednom zozname nasleduje za zvoleným  písmenom ako prvý. 
Potom sa môžete pohybovať smerom hore a dole pomocou šípok alebo klávesov Page Up 
a Page Down. Kedykoľvek môžete zmeniť zoznam z abecedného na číselný a opačne 
zatlačením tlačidla ZMENA INDEXU.  
Po uskutočnení výberu stlačte kláves ENTER alebo stlačte tlačidlo ZAPÍSAŤ. Ak chcete 
zrušiť zobrazenie cenníka stlačte tlačidlo STORNO.  
Po zadaní správneho kódu alebo po výbere z cenníka zadajte pomocou číslic objednávané 
množstvo, pričom množstvo smie byť  aj desatinné číslo. Po zadaní množstva stlačte kláves 
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ENTER alebo kliknite na tlačidlo ENTER. V objednávke pribudne objednaná položka 
a aktualizuje sa údaj o hodnote účtu. 
 

Objednávanie pomocou gastronomických skupín 
Objednávať tovar je možné aj kliknutím na názov gastronomickej skupiny. Zoznam 
gastronomických skupín je zoradený podľa abecedy zhora dole a zľava doprava. Po kliknutí 
na políčko gastronomickej skupiny sa zobrazí zoznam všetkých tovarov zaradených do 
vybranej gastronomickej skupiny podľa abecedy zľava doprava a zhora dole a súčasne sa 
zmení farba pozadia na modrú.  
 

 
 
Stlačením tlačidla s názvom tovaru, zvolený tovar pribudne v objednávke. Opätovným 
stláčaním tlačidla s názvom tovaru sa objednáva viac kusov (porcií) podľa počtu kliknutí. 
Objednať iný tovar zo zvolenej skupiny stačí stláčať tlačidlá s inými názvami. Ak chcete 
objednať tovar z inej skupiny kliknite na políčko ... NÁVRAT NA SKUPINY, čo umožní 
zvoliť inú skupinu a pokračovať v objednávaní tovaru z iných gastronomických skupín. 
 Stlačením tlačidla TEXT, môžete k poslednej objednanej položke doplniť text z niektorého 
tlačidla (Napríklad spôsob prípravy alebo podávania). Stlačením tlačidla zvoleného textu sa 
v objednávke doplní za poslednú objednanú položku zvolený doplňujúci text.  
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Po objednaní alebo rušení tovaru sa vždy okamžite a aktualizuje celková hodnota účtu 
v pravej hornej časti obrazovky. 

Objednávanie cez predvo ľby 
Po zatlačení tlačidla PREDVOĽBY sa zmení farba pozadia a zobrazia sa najčastejšie 
používané kódy bez rozdielu skupín, ktoré môžu byť definované vopred, a ktoré sa blokujú 
rovnakým spôsobom ako pri blokovaní zo skupiny. 
 

Objednávanie cez rýchle klávesy 
Objednávať je možné pomocou rýchlych kláves (tlačidiel) podobne ako pri objednávaní cez 
predvoľby. Rýchle klávesy (tlačidlá), ktorých je 12 sú počas objednávania zobrazené 
v spodnej časti obrazovky. Je možné ich pripraviť vopred bez rozdielu skupín. Postup pri 
objednávanie cez rýchle klávesy je rovnaký ako pri objednávaní pomocou gastronomických 
skupín. 
 

Objednávanie polovi čnej porcie 
Ak chcete objednať polovičnú porciu, pred objednaním tovaru stlačte tlačidlo ½ zmení sa 
farba textu na červenú až do objednania nasledujúceho tovaru, ktorý bude mať len polovičnú 
porciu s polovičnou cenou. Ak toto tlačidlo zatlačíte ešte raz zmení sa farba textu na čiernu a 
objednávať budete opäť normálne porcie. Pozor po objednaní prvej polovičnej porcie sa 
tlačidlo ½ samo zmení na obyčajné porcie t.j. zmení farbu textu na čiernu. Ak chcete objednať 
s polovičnou porciou viac položiek, musíte stlačiť tlačidlo ½ pred každou porciou a každým 
tovarom. 
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Objednávanie mínusovej porcie 
Ak chcete objednať mínusovú porciu, pred objednaním tovaru stlačte tlačidlo MÍNUS zmení 
sa farba textu na červenú až do objednania nasledujúceho tovaru, ktorý bude mať mínusové 
množstvo. Ak toto tlačidlo zatlačíte ešte raz zmení sa farba textu na čiernu a objednávať 
budete opäť normálne porcie. Pozor po objednaní prvej mínusovej porcie sa tlačidlo MÍNUS 
samo zmení na obyčajné porcie t.j. zmení farbu textu na čiernu. Ak chcete objednať 
s mínusovým množstvom viac položiek, musíte stlačiť tlačidlo MÍNUS pred každou porciou a 
každým tovarom. Táto funkcia sa často používa v pizzeriách, keď zákazník si žiada pizzu bez 
niektorej prílohy. 
 

Zrušenie položky 
Ak chcete zrušiť poslednú objednanú položku, stlačte tlačidlo ← (ŠÍPKA VĽAVO) 
a posledná objednaná položka bude zrušená. Po opätovnom stláčaní tlačidla ← (ŠÍPKA 
VĽAVO) budú postupne rušené ďalšie položky v opačnom poradí (teda od poslednej) ako 
boli objednávané. Toto platí len pre položky, ktorý objednávka  ešte neboli potvrdená 
tlačidlom Objednávka. 
 

Oprava objednávky 
Oprava objednávky sa dá vykonať dvoma spôsobmi 
 
1.spôsob 
 Počas objednávania kliknite v tabuľke objednaných položiek na riadok, v ktorom chcete 
vykonať zmenu. Otvorí sa okno pre zrušenie riadku, zmenu množstva alebo kompenzáciu 
objednanej položky.  
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Ak chcete zvolený riadok celkom zmazať stlačte tlačidlo ZRUŠ RIADOK. Množstvo sa 
opraví na 0 a po ukončení opráv a potvrdení tlačidlom Objednávka sa táto položka úplne 
zmaže. 
Ak chcete zmeniť množstvo napíšte nové množstvo na pomocnej klávesnici. V okne NOVÝ 
POČET sa zobrazí Vami zadané množstvo. Potom stlačte tlačidlo ZMEŇ MNOŽSTVO. 
Pre kompenzáciu čo znamená opraviť cenu na 0 Sk, stlačte tlačidlo Kompenzácia.  
Pre zatvorenia okna úprav bez akýchkoľvek úprav stlačte tlačidlo STORNO.  
 
2.spôsob 
Počas objednávania stlačte tlačidlo OPRAVA OBJEDNÁVKY. Zobrazí sa okno pre opravu 
objednávky.  
 

 
 
Zatlačením na riadok, ktorý chcete meniť vyberiete položku pre úpravu. 
Ak chcete zvolený riadok celkom zmazať stlačte tlačidlo ZRUŠ RIADOK. 
Ak chcete zmazať všetky objednané položky stlačte tlačidlo ZMAZAŤ VŠETKO. 
Ak chcete zmeniť množstvo napíšte ho na klávesnici a stlačte kláves ENTER. 
Pre uloženie zmien stlačte tlačidlo ZAPÍSAŤ OPRAVU. 
Ak zmeny nechcete uložiť stlačte tlačidlo STORNOVAŤ OPRAVU. 
 

Presun na iný stôl 
Ak chcete presunúť položky na iný stôl, stlačte tlačidlo PRESUN NA INY STÔL. Zobrazí sa 
okno s položkami na účte a vedľa nich tlačidlo PRESUN.  
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Teraz sú pripravené na presun všetky položky z účtu. Ak chcete vybrať len niektoré riadky 
stlačte na riadku, ktorý nechcete presunúť tlačidlo PRESUN, čím sa toto tlačidlo zmení na 
tlačidlo bez textu. Toto opakujte na všetkých riadkoch, ktorých položky nechcete presúvať. 
Ak toto nastavenie chcete zmeniť, stlačte tlačidlo bez textu vpravo od názvu položky a toto 
tlačidlo sa zmení späť na tlačidlo PRESUN. Ak chcete nastaviť všetky riadky na tlačidlá 
PRESUN stlačte tlačidlo OZNAČIŤ VŠETKO. Ak nechcete nastaviť pre presun ani jednu 
položku, alebo ak je položiek na presun menej ako tých, ktoré na tomto účte zostanú, stlačte 
tlačidlo NEOZNAČIŤ NIČ a všetky tlačidlá s textom PRESUN sa zmenia na tlačidlá bez 
textu.  
Ak chcete presúvať menšie množstvo z jedného druhu, než ktoré je na účte nastavte sa na 
riadok z touto položkou a na pomocnej klávesnici napíšte množstvo. Toto množstvo sa potom 
zapíše do stĺpca VÝBER. Nezabudnite skontrolovať, či vo vybranom riadku je vpravo tlačidlo 
s textom PRESUN.  
Nakoniec stlačte tlačidlo s číslom stola, na ktorý sa vybrané položky majú presunúť. 
V prípade potreby prepnite na inú plochu. Môžete zvoliť prázdny stôl ale aj otvorený stôl. 
Ak presun chcete ukončiť bez pohybu stlačte tlačidlo NÁVRAT. 
 

Objednávanie bez dotykovej obrazovky 
Zadajte číslo stola a stlačte kláves ENTER. Ďalší postup objednávania je podobný ako pri 
dotykovej obrazovke pri objednávaní pomocou PLU. Vzhľad obrazovky pri objednávanie je 
ale odlišný. 
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Napíšte číslo tovaru a stlačte kláves ENTER. V prípade, že tovar s týmto číslom pokladňa 
nepozná zobrazí sa kompletný cenník zoradený podľa kódov tovarov, pričom sa nastaví na 
kód (PLU) podobné tomu, ktoré ste zadali. 
 

 
 
 Ak zadáte namiesto čísla písmeno alebo písmená a stlačíte kláves Enter. Zobrazí sa cenník 
zoradený podľa abecedy, pričom sa nastaví na názov začínajúcim písmenami, ktoré ste zadali. 
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Šípkami hore alebo dole alebo Page Up a Page Down sa môžete v zozname pohybovať. 
Ak je cenník zoradený abecedne, stlačíte písmeno zoznam sa nastaví nastaví na prvý riadok 
začínajúci týmto písmenom. Ak tovar začínajúci týmto písmenom neexistuje  kurzor sa 
nastaví na tovar, ktorý v abecednom zozname nasleduje za zvoleným  písmenom ako prvý. 
Potom sa môžete pohybovať smerom hore a dole pomocou šípok alebo klávesov Page Up 
a Page Down. Kedykoľvek môžete zmeniť zoznam z abecedného na číselný a opačne 
zatlačením tlačidla ZMENA INDEXU.  
Po uskutočnení výberu stlačte kláves ENTER alebo stlačte tlačidlo ZAPÍSAŤ. Po Kód (PLU) 
sa prepíše do okna pre zadanie kódu. Ak chcete zrušiť zobrazenie cenníka stlačte tlačidlo 
STORNO.  
Po zadaní správneho kódu alebo po výbere z cenníka zadajte pomocou číslic objednávané 
množstvo, pričom množstvo smie byť  aj desatinné číslo. Po zadaní množstva stlačte kláves 
ENTER. V objednávke pribudne objednaná položka a aktualizuje sa údaj o hodnote účtu. 
 
Po objednaní alebo rušení tovaru sa vždy okamžite a aktualizuje celková hodnota účtu 
v pravej hornej časti obrazovky. 
Keď je okno pre zdanie kódu (PLU) prázdne, po objednaní všetkých potrebných položiek 
dočasne uzavriete účet so zápisom zmien, stlačením klávesu ENTER. Keď chcete uzavrieť 
účet bez zápisu zmien stlačte kláves ESC. 
 

Polovi čná porcia 
Ak chcete objednať polovičnú porciu, pred objednaním tovaru stlačte kláves / (LOMÍTKO) 
zmení sa farba textu tlačidla Polovičná porcia na červenú až do objednania nasledujúceho 
tovaru, ktorý bude mať len polovičnú porciu s polovičnou cenou. Ak tento kláves zatlačíte 
ešte raz zmení sa farba textu tlačidla na čiernu a objednávať budete opäť normálne porcie. 
Pozor po objednaní prvej polovičnej porcie sa tlačidlo Polovičná porcia samo zmení na 
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obyčajné porcie t.j. zmení farbu textu na čiernu. Ak chcete objednať s polovičnou porciou 
viac položiek, musíte stlačiť kláves / (LOMÍTKO) pred každým tovarom. 
 

Objednávanie mínusovej porcie 
Ak chcete objednať mínusovú porciu, pred zadaním množstva porcie stlačte kláves – 
(MÍNUS). Ak chcete objednať s mínusovým množstvom viac položiek, musíte kláves – 
(MÍNUS) stlačiť pred každým tovarom. Táto funkcia sa často používa v pizzeriách, keď 
zákazník si žiada pizzu bez niektorej prílohy. 
 

Zrušenie a oprava položky 
Ak chcete zrušiť alebo opraviť položku z otvoreného účtu, stlačte kláves ↑ (ŠÍPKA HORE) 
čím sa zvýrazní posledný riadok v okne s položkami účtu. Pohybom klávesov šípka hore 
a dole sa nastavte na riadok, ktorý chcete zrušiť alebo opraviť. Ak chcete položku zrušiť 
stlačte kláves DELETE, čím sa množstvo (v stĺpci počet) zmení na 0. Ak chcete zmeniť počet 
porcií na nastavenej položke napíšte nové množstvo (počet) a stlačte kláves ENTER. 
Na záver stlačte kláves ESC čím sa vrátite do okna pre zadávanie kódu. 
Ak chcete zrušiť posledné položky v poradí od konca ako boli objednávané, stlačte kláves 
F12. Zmaže sa posledná položka. Takto pokračujte pre zrušenie potrebných položiek. 
 

Presun na iný stôl 
Ak chcete presunúť položky na iný stôl, stlačte kláves F3.  Zobrazí sa okno s položkami na 
účte a vedľa nich tlačidlo PRESUN.  
 

 
 
Teraz sú pripravené na presun všetky položky z účtu. Ak chcete vybrať len niektoré riadky 
stlačte na riadku, ktorý nechcete presunúť kláves MEDZERNÍK, čím sa tlačidlo s textom 
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Presun zmení na tlačidlo bez textu. Toto opakujte na všetkých riadkoch, ktorých položky 
nechcete presúvať. Ak toto nastavenie chcete zmeniť, stlačte tlačidlo bez textu vpravo od 
názvu položky a toto tlačidlo sa zmení späť na tlačidlo PRESUN. Ak chcete nastaviť všetky 
riadky na tlačidlá PRESUN kliknite na tlačidlo OZNAČIŤ VŠETKO. Ak nechcete nastaviť 
pre presun ani jednu položku, alebo ak je položiek na presun menej ako tých, ktoré na tomto 
účte zostanú, kliknite na tlačidlo NEOZNAČIŤ NIČ a všetky tlačidlá s textom PRESUN sa 
zmenia na tlačidlá bez textu.  
Ak chcete presúvať menšie množstvo z jedného druhu, než ktoré je na účte nastavte sa na 
riadok z touto položkou nastavte sa na riadok, ktorého množstvo (počet) chcete zmeniť, 
a v stĺpci výber napíšte množstvo, ktoré chcete presúvať a stlačte kláves ENTER.. 
Nezabudnite skontrolovať, či vo vybranom riadku je vpravo tlačidlo s textom PRESUN.  
Nakoniec kliknite na okno s číslom stola v pravom hornom rohu okna a napíšte tam číslo 
stola, na ktoré chcete presúvať, prípadne kliknite na tlačidlo s číslom stola, v spodnej časti 
okna, na ktorý sa vybrané položky majú presunúť. V prípade potreby prepnite na inú plochu, 
kliknutím na názov plochy v pravej časti okna. Môžete zvoliť prázdny stôl ale aj otvorený 
stôl. 
Ak presun chcete ukončiť bez pohybu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo NÁVRAT. 

Platba v hotovosti 
Ak chcete vystaviť účet v hotovosti, na všetky položky z otvoreného účtu a bez využitia 
zľavy, stlačte tlačidlo PLATBA V HOTOVOSTI. Pri pokladni bez dotykovej obrazovky 
stlačte kláves F9. 
Program sa opýta, či skutočne chcete vystaviť účet. Ak naozaj chcete vystaviť účet, 
odpovedajte stlačením tlačidla ÁNO alebo stlačením klávesu ENTER. Účetenka bude 
vytlačený na tlačiarni. 
Ak účet nechcete vystaviť odpovedajte stlačením tlačidla NIE alebo stlačením klávesu → 

 (ŠÍPKA VPRAVO) a stlačením klávesu ENTER. 
 

Platba iná 
Ak chcete vystaviť účet iným spôsobom platby ako v hotovosti alebo ak chcete vystaviť účet 
na iba niektoré položky z účtu prípadne chcete použiť platbu so zľavou, tlačidlo PLATBA 
INÁ. Pri pokladni bez dotykovej obrazovky stlačte kláves F8. Zobrazí sa okno s položkami na 
účte a vedľa nich tlačidlo PLATIŤ.  
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Teraz sú pripravené na platbu všetky položky z účtu. Ak chcete vybrať len niektoré riadky 
stlačte na riadku, ktorý nechcete platiť kláves MEDZERNÍK, alebo kliknite na tlačidlo 
PLATIŤ, čím sa toto tlačidlo s textom PLATIŤ zmení na tlačidlo bez textu. Toto opakujte na 
všetkých riadkoch, ktorých položky nechcete platiť. Ak toto nastavenie chcete zmeniť, stlačte 
znovu kláves MEDZERNÍK alebo tlačidlo bez textu vpravo a toto tlačidlo sa zmení späť na 
tlačidlo s textom PLATIŤ. Ak chcete nastaviť všetky riadky na tlačidlá PLATIŤ kliknite na 
tlačidlo OZNAČIŤ VŠETKO. Ak nechcete nastaviť pre platenie ani jednu položku, alebo ak 
je položiek na platenie menej ako tých, ktoré na tomto účte zostanú, kliknite na tlačidlo 
NEOZNAČIŤ NIČ a všetky tlačidlá s textom PLATIŤ sa zmenia na tlačidlá bez textu.  
Ak chcete platiť menšie množstvo z jedného druhu, než ktoré je na účte nastavte sa na riadok 
z touto položkou a na (pomocnej) klávesnici napíšte množstvo. Toto množstvo sa potom 
zapíše do stĺpca VÝBER. Nezabudnite skontrolovať, či vo vybranom riadku je vpravo tlačidlo 
s textom PLATIŤ.  
Nakoniec kliknite na tlačidlo so spôsobom druhu platby.  
 
Pri platení platbou v hotovosti program vytlačí účtenku (daňový doklad). 
 
Pri platení platbami s platobnými kartami  program vytlačí účtenku (daňový doklad) a  
ponúkne vytlačiť kópiu účtu. Stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo OK pre vytlačenie 
jednej kópie. Ak nepotrebujete kópiu stlačte kláves ESC. 
 
Pri výbere spôsobu platby Zamestnanci alebo Majitelia  sa zobrazí zoznam všetkých 
zamestnancov alebo majiteľov.  
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Kliknite v zozname na meno zamestnanca alebo majiteľa a potom stlačte kláves Enter alebo 
kliknite na tlačidlo Zapísať na účet. Na otázku či skutočne chcete zaťažiť účet odpovedajte 
kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Po výbere Áno bude účet zaťažený na účet zamestnanca 
alebo majiteľa a bude vystavený doklad o zaťažení (nie je daňovým dokladom). Pre 
ukončenie bez zápisu na účet zamestnanca alebo majiteľa stlačte kláves ESC alebo kliknite na 
tlačidlo Storno zápisu.  
Po vystavení účtu (program ponúkne vytlačiť kópiu účtu. Stlačte kláves Enter alebo kliknite 
na tlačidlo OK pre vytlačenie jednej kópie. Ak nepotrebujete kópiu stlačte kláves ESC. 
Po zaťažení účtu zamestnanca alebo majiteľa je možné vystaviť faktúru v module Manager – 
vo funkciách Master, Štatistiky. 
 
Pri výbere spôsoby platby na Úver(faktúra)  sa zobrazí zoznam všetkých úverových 
zákazníkov. 
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Kliknite v zozname na meno zákazníka a potom stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo 
Zapísať na účet. Na otázku či skutočne chcete zaťažiť účet odpovedajte kliknutím na tlačidlo 
Áno alebo Nie. Po výbere Áno bude účet zaťažený na účet zákazníka a bude vystavený 
úverový záznam (nie je daňovým dokladom). Pre ukončenie bez zápisu na účet zákazníka 
stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Storno zápisu.  
Po vystavení úverového záznamu program ponúkne vytlačiť kópiu dokladu. Stlačte kláves 
Enter alebo kliknite na tlačidlo OK pre vytlačenie jednej kópie. Ak nepotrebujete kópiu 
stlačte kláves ESC.  
Ak v zozname zákazníkov chýba zákazník, na ktorého účet chcete platbu zaťažiť stlačte 
kláves F12 alebo kliknite na tlačidlo Nový zákazník. Otvorí sa okno pre zadanie základných 
údajov o novom zákazníkovi. 
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Vyplňte informácie o zákazníkovi a potvrďte kliknutím na tlačidlo OK. Ak chcete ukončiť 
zápis údajov bez uloženia stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo STORNO. Po voľbe 
pre uloženie údajov o novom zákazníkovi sa program opýta či chcete zaťažiť účet tohto 
zákazníka. Odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Po voľbe Áno sa vytvorí nový 
zákazník a bude vystavený úverový záznam (nie je daňový doklad).Po voľbe Nie nový 
zákazník nebude zaevidovaný a platbe nebude ukončená. Po vystavení účtu program ponúkne 
vytlačiť kópiu účtu. Stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo OK pre vytlačenie jednej 
kópie. Ak nepotrebujete kópiu stlačte kláves ESC.  
Po zaťažení zákazníka je možné vystaviť faktúru v module Manager – vo funkciách Master, 
Štatistiky. 
 
Pri výbere spôsobu platby Hotelový účet sa zobrazí okno pre zadanie čísla izby. Zadajte číslo 
izby alebo stlačte kláves F12 prípadne kliknite na tlačidlo Všetci ubytovaní a zobrazí sa 
zoznam všetkých ubytovaných hostí. 
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Kliknite v zozname ubytovaných hostí na meno hosťa a potom stlačte kláves Enter alebo 
kliknite na tlačidlo Zapísať na účet. Na otázku či skutočne chcete zaťažiť účet odpovedajte 
kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Po výbere Áno bude účet zaťažený na účet hosťa a bude 
vystavený doklad o zaťažení (nie je daňovým dokladom). Pre ukončenie bez zápisu na účet 
hosťa stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Storno zápisu.  
Po vystavení dokladu program ponúkne vytlačiť kópiu účtu. Stlačte kláves Enter alebo 
kliknite na tlačidlo OK pre vytlačenie jednej kópie. Ak nepotrebujete kópiu stlačte kláves 
ESC. 
Po zaťažení účtu hotelového hosťa je možné vystaviť hotelový účet v recepčnom programe. 
 
Pri platbe stravnými lístkami sa bežne použije platba hotovosť. V bežnej reštaurácii je veľmi 
ťažké predpokladať, koľko akých stravných lístkov zákazník použije a preto to nie je možné 
určiť pri vystavovaní účtov. Pred uzávierkou môžete určiť, koľko je v skutočnosti hotovosť 
a akú hodnotu majú stravné lístky. Ak napriek tomu chcete pri platbe použiť spôsob platby 
Stravnými lístkami stlačte tlačidlo Stravenky. Zobrazí sa okno pre zapísanie stravných 
lístkov.  
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Vyplňte hodnotu lístka a počet kusov. Takto pokračujte pre každú hodnotu lístkov. V pravej 
časti okna program zobrazuje celkovú hodnotu účtu, spočíta hodnotu zadaných straveniek a 
vypočíta potrebný doplatok v hotovosti. Na záver uložte zmeny stlačením klávesu F10 alebo 
kliknutím na tlačidlo Zapísať na účet. Na otázku či skutočne chcete vystaviť účet, 
odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Pre ukončenie  bez zápisu stlačte kláves 
ESC prípadne kliknite na tlačidlo Storno zápisu. Po ukončení so zápisom budú na uzávierke 
stravné lístky rozpísané zvlášť. 
 
Pri platení platbou Raňajky  program vytlačí doklad o platbe (nie je daňový doklad). 
 
Pri platení platbou v NC program vytlačí doklad o platbe (nie je daňový doklad). 
 

Platba so z ľavou 
Ak má prihlásený čašník právo na platbu so zľavou, pri voľbe Platba Iná sa po zvolení 
spôsobu ktorejkoľvek platby otvorí okno pre zadanie prirážky alebo zľavy.  
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Na pomocnej klávesnici zadajte číslo, ktoré bude vyjadrovať výšku zľavy alebo prirážky v 
percentách. Potom stlačte tlačidlo ZĽAVA alebo PRIRÁŽKA. Ak ste zadali prirážku, 
tlačiareň vytlačí účtenku (doklad) s prirážkou bez toho aby bolo vidieť, že na účtenke je  
prirážka. Ak ste zadali zľavu, tlačiareň vytlačí účtenku, na ktorej bude údaj o výške zľavy v 
percentách a tiež v korunách. 
Ak nechcete použiť prirážku ani zľavu stlačte tlačidlo CELÝ ÚČET. Tlačiareň vytlačí 
účtenku. 
Ak platbu chcete zrušiť bez zmien stlačte tlačidlo NÁVRAT. 
 

Platba so zosnímaním čipovej karty 
Ak je zákazník držiteľom čipovej karty, ktorá ho oprávňuje k rôznym výhodám pri platení 
účtu, ešte pred výberom druhu platby kliknite na tlačidlo Zosnímanie čipovej karty alebo 
stlačte kláves INSERT a program vás vyzve k zosnímaniu karty. Priložte kartu k (do) snímaču 
(a). Po zosnímaní karty program rozozná držiteľa karty a formu jeho výhody. Ak sa jedná 
o fakturačnú karty program vystaví úverový záznam. Pri inom druhu karty zobrazí meno 
držiteľa karty a môžete vybrať druh platby. Program pri uzavretí účtu zohľadní formu výhody 
a vystaví účtenku za výhodnejšie ceny. Pre ukončenie bez využitia výhod spojených s platbou 
so zonímaním čipovej karty stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Návrat. 
 
 

Popis ďalších funkcií tla čidiel 

Odhlási ť 
Tlačidlo pre odhlásenie pokladníka 
Po stlačení tlačidla ODHLÁSIŤ, program odhlási prihláseného pokladníka (účtujúceho 
čašníka) a dovolí sa prihlásiť inému pričom stoly ostanú otvorené. 
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Túto funkciu použite vždy keď odchádzate od pokladne. Vyhnete sa tak možnosti účtovania 
viacerých obsluhujúcich na jedno heslo alebo meno, čo by mohlo spôsobiť neprehľadnosť pri 
uzávierke pokladne.  
Program pokladne je možné nastaviť aby sa pokladník odhlasoval automaticky po každej 
ukončenej činnosti, napr. po objednávke alebo po platbe.  
Program pokladne je možné nastaviť ja tak aby sa pokladník odhlasoval automaticky po istom 
čase nečinnosti pokladne. 
 

Správa z ( číslo pokladne) 
Ak je pripojená objednávková tlačiareň (v kuchyni), tlačí automaticky po ukončení 
objednávky alebo jej opravy, objednávkový (storno) lístok. Týmto tlačidlom ju možné 
vytlačiť na objednávkovej tlačiarni aj iný text. Stlačte tlačidlo Správa z (číslo pokladne) 
a otvorí sa okne pre napísanie správy. 
 

 
 
Na  klávesnici napíšte text správy. V spodnej časti kliknutím na šípku vedľa názvu 
objednávkovej tlačiarne sa zobrazí zoznam objednávkových tlačiarní. V zozname vyberte 
kliknutím na názov tlačiarne, ktorá objednávková tlačiareň má vytlačiť text správy. Na záver 
potvrďte kliknutím na tlačidlo Vytlačiť. Text bude vytlačený s dátumom a časom tlačenia 
spolu s názvom pokladne. 
Pre zrušenie správy z pokladne bez tlačenia stlačte kláves ESC kliknite na tlačidlo Návrat. 
 

Pokladni čná zásuvka <F12> 
Ak je pripojená pokladničná zásuvka, otvára sa vždy pri platbe a pri uzávierke. Týmto 
tlačidlom ju môžete otvoriť aj mimo platby. 
Stlačte tlačidlo Pokladničná zásuvka <F12> a pokladničná zásuvka sa otvorí.  
Aby bolo možné otvárať zásuvku je potrebné aby tlačiareň účtov bola zapnutá. 
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Menu <F10> 
Toto tlačidlo slúži pre zobrazenie ponuky ďalších tlačidiel a funkcií. Pri zobrazení hlavnej 
obrazovky stlačte kláves F10 alebo kliknite na tlačidlo MENU <F10>. Zobrazí sa ponuka 
ďalších funkcií a ich tlačidiel. Pre zrušenie zobrazenia tejto ponuky stlačte znovu kláves F10 
alebo kliknite na tlačidlo MENU <F10>, prípadne kliknite ne plochu so zobrazenými stolmi. 

Aktualizácia 
Aktualizácia cenníka prebieha automaticky vždy pri štarte pokladne. Ak však je potrebné 
cenu aktualizovať v priebehu dňa, môžete tak urobiť funkciou Aktualizácia. Stlačte tlačidlo 
AKTUALIZÁCIA, čím cenník aktualizujete podľa cien zadaných v programovom module 
Manager (viď Zmena ceny v časti manager). 
 
 

Náhľady 
Stlačení tohto tlačidla sa dostanete k náhľadom o predaji.  
 

 
 

Denný a Mesa čný náh ľad predaného tovaru 
Môžete si zvoliť Denný alebo Mesačný náhľad označením príslušného tlačidla s textom 
DENNÝ NÁHĽAD alebo MESAČNÝ NÁHĽAD. Ďalej je možné si vybrať všetky druhy 
platieb alebo konkrétne a to tak, že stlačením tlačidla VŠETKY DRUHY PLATIEB vypnete 
všetky druhy a potom stláčaním tlačidiel označujúcich druhy platieb môžete označiť 
konkrétne platby, ktoré Vás zaujímajú. Kedykoľvek počas výberu druhu platby môžete 
opätovným zatlačením tlačidla s názvom druhu platby označenie platby zrušiť. Rovnako 
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môžete opätovne zvoliť všetky druhy platby stlačením tlačidla VŠETKY DRUHY PLATIEB. 
Rovnako môžete vybrať náhľad na všetkých čašníkov alebo si môžete vybrať niektorých 
konkrétnych. Najprv však musíte vypnúť náhľad všetkých čašníkov stlačením tlačidla 
VŠETCI ČASNÍCI a potom zatlačením tlačidiel s príslušnými menami čašníkov.  
Vpravo potom zatlačením tlačidiel PODROBNÝ PODĽA PLATBY a PODROBNÝ PODĽA 
ČAŠNÍKOV vyberte ktorý z náhľadov Vás zaujíma, pričom náhľady môžete ľubovoľne 
kombinovať.  
V závere stlačte tlačidlo GENEROVANIE NÁHĽADU PODĽA PODMIENOK. Zobrazí sa 
dokument, v ktorom môžete listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA HORE a  STRÁNKA 
DOLU.  
 

 
 
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Prehľad za obdobie 
Ďalej je možné zobraziť a prípadne vytlačiť doklad predaných výrobkov za zvolené obdobie. 
Doplňte obdobie Od: a Do: a kliknite na jeden z názvov dokumentov pod obdobím. Zobrazí 
sa vybraný dokument, v ktorom môžete listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA HORE a  
STRÁNKA DOLU.  
 

Prehľad pod ľa času a po čtu zákazníkov. 
Obsahuje prehľad tržieb v aktuálnom dni. Pre zobrazenie prehľadu kliknite na tlačidlo 
Prehľad podľa času a počtu zákazníkov. Zobrazí sa vybraný dokument, v ktorom môžete 
listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA HORE a  STRÁNKA DOLU.  
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
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Tovar na otvorených stoloch 
Obsahuje prehľad tovarov na otvorených stoloch v aktuálnom dni. Pre zobrazenie prehľadu 
kliknite na tlačidlo Tovar na otvorených stoloch. Zobrazí sa vybraný dokument, v ktorom 
môžete listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA HORE a  STRÁNKA DOLU.  
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Tlač aktuálneho cenníka 
Obsahuje prehľad tovarov v aktuálnom cenníku. Pre zobrazenie prehľadu kliknite na tlačidlo 
Tlač aktuálneho cenníka. Zobrazí sa vybraný dokument, v ktorom môžete listovať stláčaním 
tlačidiel STRÁNKA HORE a  STRÁNKA DOLU.  
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Fiskálne ú čty a uzávierky 
Obsahuje prehľad fiskálnych dokladov t.j. účteniek a uzávierok (kontrolnú pásku). V zozname 
denných dokladov kliknutím na dátum vyberte deň, ktorého fiskálne doklady chcete zobraziť. 
Zobrazí sa vybraný dokument, v ktorom môžete listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA 
HORE a  STRÁNKA DOLU.  
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Textové doklady 
Obsahuje prehľad všetkých (aj nefiskálnych) dokladov t.j. objednávok, storien, účteniek 
a uzávierok. V zozname dokladov kliknutím na názov dokladu vyberte zostavu, ktorú chcete 
zobraziť. Zobrazí sa vybraný dokument, v ktorom môžete listovať stláčaním tlačidiel 
STRÁNKA HORE a  STRÁNKA DOLU.  
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Import dát 
Slúži na import cenníka z externého média (USB flash disku) do pokladne. Používa sa tam 
kde nie je zabezpečená priama komunikácia s počítačom, v ktorom je programový modul 
Manager. Pripojte externé médium (USB flash disk) a kliknite na tlačidlo Import dát. 
Na otázku či skutočne chcete importovať dáta odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo 
Nie. Po výbere Áno bude cenník nahraný z externého média (USB flash disku). 

Export dát 
Slúži na export spotrieb z pokladne na externé médium (USB flash disk). Používa sa tam kde 
nie je zabezpečená priama komunikácia s počítačom, v ktorom je programový modul 
Manager. Pripojte externé médium (USB flash disk) a kliknite na tlačidlo Export dát. 
Na otázku či skutočne chcete exportovať dáta odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo 
Nie. Po výbere Áno sa zobrazí tabuľka s údajmi o denných spotrebách s dátumami. Dni, ktoré 
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chcete uložiť na externé médium (USB flash disk), označte stlačením medzerníka. Vedľa 
označených dní sa zobrazuje znak *. Na záver stlačte kláves F10. Označené dni budú nahrané 
na externé médium(USB flash disk). Pre zatvorenie okna stlačte kláves ESC. 

Tlač celého dokumentu 
Dokument môžete vytlačiť celý stlačením klávesu F11 alebo kliknutím na tlačidlo TLAČ 
CELÉHO DOKUMENTU. Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím 
sa vrátite na obrazovku, kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Tlač označenej časti 
Z dokumentu môžete vytlačiť len istú časť. Nastavte sa myšou na začiatok vybraného textu. 
Potom stlačte ľavé tlačidlo na myši a potiahnite myš na koniec vybraného textu. Text sa 
označí sivým pozadím. Pre vytlačenie označeného textu stlačte kláves F12 alebo kliknite na 
tlačidlo TLAČ OZNAČENEJ ČASTI. 
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Ukončenie náh ľadov 
Ukončiť náhľady môžete stlačením tlačidla UKONČENIE NÁHĽADOV. 
 

KONIEC 
Jediný korektný spôsob pre ukončenie programu pokladne. Stlačte tlačidlo KONIEC. Zobrazí 
sa otázka, či skutočne chcete ukončiť program. Odpovedajte Áno stlačením tlačidla ÁNO 
alebo Nie stlačením tlačidla  NIE. Vopred nastavená je odpoveď NIE a teda stačí stlačiť 
kláves ENTER a program bude pokračovať ďalej. Po ukončení programu ostanú účty na 
stoloch otvorené.  
 

DENNÁ UZÁVIERKA 
Po spustení Dennej uzávierky stlačením tlačidla DENNÁ UZÁVIERKA sa zobrazia aktuálne 
informácie o tržbách podľa spôsobu platby, podľa gastronomických skupín a podľa účtujúcich 
pokladníkov (čašníkov).  
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V každom rozpise je tržba rozdelená aj podľa sadzieb DPH. Po stlačení tlačidla DENNÁ X 
UZÁVIERKA bude vytlačená denná prehľadová uzávierka, ktorá môže byť vytlačená 
kedykoľvek a pritom dennú tržbu neuzatvára a nenuluje, iba ju vytlačí. 
Zatlačením tlačidla DENNÁ Z UZÁVIERKA bude vytlačená denná definitívna uzávierka, 
ktorá môže byť vytlačená len ak sú všetky stoly uzavreté, pričom dennú tržbu uzatvára a 
nuluje. V prípade, že máte ešte otvorené stoly, program Vás na to upozorní a uzávierku 
nevytlačí. Špeciálne nastavenie umožňuje uzavrieť pokladňu aj s otvorenými účtami. 
Oznámenie zatvorte stlačením tlačidla OK. 
Na záver stlačte tlačidlo STORNO a okno s dennými uzávierkami zatvoríte. 
 

Rozpis stravných lístkov pri uzávierke 
Pri platbe stravnými lístkami sa bežne použije platba hotovosť. V bežnej reštaurácii je veľmi 
ťažké predpokladať, koľko akých stravných lístkov zákazník použije a preto to nie je možné 
určiť pri vystavovaní účtov. Pred uzávierkou môžete určiť, koľko je v skutočnosti hotovosť 
a akú hodnotu majú stravné lístky. Pri dennej uzávierke kliknite na tlačidlo stravenky. Zobrazí 
sa okno pre zapísanie stravných lístkov. 
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Vyplňte hodnotu lístka a počet kusov. Takto pokračujte pre každú hodnotu lístkov. V pravej 
časti okna program spočíta celkovú hodnotu lístkov. Na záver uložte zmeny kliknutím na 
tlačidlo Zapísať na účet. Na otázku či skutočne chcete zapísať stravenky odpovedajte 
kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Pre ukončenie  bez zápisu stlačte klávesu ESC prípadne 
kliknite na tlačidlo Storno zápisu. Po ukončení so zápisom budú na uzávierke stravné lístky 
rozpísané zvlášť. 

MESAČNÁ UZÁVIERKA 
Po spustení Mesačnej uzávierky stlačením tlačidla MESAČNÁ UZÁVIERKA sa zobrazia 
aktuálne informácie o tržbách podľa spôsobu platby, podľa gastronomických skupín a podľa 
účtujúcich pokladníkov (čašníkov).  
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V každom rozpise je tržba rozdelená aj podľa sadzieb DPH. Po stlačení tlačidla MESAČNÁ 
X UZÁVIERKA bude vytlačená mesačná prehľadová uzávierka, ktorá môže byť vytlačená 
kedykoľvek a pritom mesačnú tržbu neuzatvára a nenuluje, iba ju vytlačí. 
Zatlačením tlačidla MESAČNÁ Z UZÁVIERKA bude vytlačená mesačná definitívna 
uzávierka, ktorá môže byť vytlačená len ak sú všetky stoly uzavreté a musí byť vykonaná 
denná Z uzávierka, po ktorej už nesmú byť vystavené účty. Mesačná Z uzávierka mesačnú 
tržbu uzatvára a nuluje. V prípade, že nemáte vykonanú dennú Z uzávierku, program Vás na 
to upozorní a uzávierku nevytlačí. Oznámenie zatvorte stlačením tlačidla OK. 
Na záver stlačte tlačidlo STORNO a okno s mesačnými uzávierkami zatvoríte. 
 

REKLAMÁCIA, ZMENA DRUHU PLATBY 
Po stlačení tohto tlačidla sa dostanete do okna so zoznamom vystavených účtov.  
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Zoznam účtov je zobrazený od poslednej dennej Z uzávierky ale v hornej časti môžete 
kliknutím na text od mesačnej uzávierky, čím sa zobrazí zoznam účtov od poslednej mesačnej 
uzávierky. 
V tomto okne môžete zaplatené účty stornovať, zmeniť druh platby, vystaviť kópiu účtu alebo 
na účet len nahliadnúť. V zozname sú čísla účtov, hodnoty účtov, Mená účtujúcich, ktorí tieto 
účty vystavili a tiež spôsoby platieb, ktoré pritom použili. Stlačením na riadok s číslom účtu 
zvolíte účet, s ktorým budete ďalej pracovať.  
 

Náhľad na účet 
Po stlačení tlačidla NÁHĽAD NA ÚČET sa zobrazí okno s kópiu zvoleného účtu, v ktorom 
môžete listovať stláčaním tlačidiel STRÁNKA HORE a  STRÁNKA DOLU. 
Stlačením tlačidla KONIEC tento náhľad ukončíte. 

Tlač celého dokumentu 
Dokument môžete vytlačiť celý stlačením klávesu F11 alebo kliknutím na tlačidlo TLAČ 
CELÉHO DOKUMENTU. Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím 
sa vrátite na obrazovku, kde si môžete vybrať iný náhľad. 
 

Tlač označenej časti 
Z dokumentu môžete vytlačiť len istú časť. Nastavte sa myšou na začiatok vybraného textu. 
Potom stlačte ľavé tlačidlo na myši a potiahnite myš na koniec vybraného textu. Text sa 
označí sivým pozadím. Pre vytlačenie označeného textu stlačte kláves F12 alebo kliknite na 
tlačidlo TLAČ OZNAČENEJ ČASTI. 
Stlačením tlačidla KONIEC tento zobrazený náhľad ukončíte čím sa vrátite na obrazovku, 
kde si môžete vybrať iný náhľad. 
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Storno ú čtu 
Po stlačení tlačidla Storno účtu  sa zobrazí okno s otázkou či skutočne chcete stornovať účet. 
Odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Po voľbe Áno bude vytlačený storno účtu. 
 

Zmena druhu platby 
Po stlačení tlačidla Zmena druhu platby sa zobrazí okno, v ktorom môžete vybrať iný spôsob 
platby. Kliknutím na šípku dole vedľa názvu platby zvoľte a kliknite na iný spôsob platby. Na 
záver kliknite na tlačidlo OK. Program vytlačí novú účtenku s novým spôsobom platby 
a zároveň vytlačí storno pôvodnej účtenky s pôvodným druhom platby. Pri výbere iného než 
hotovostného spôsobu platby sa program ešte opýta na počet kópií. Stlačte kláves Enter alebo 
kliknite na OK ak stačí jedna kópia. Ak kópiu nepotrebujete stlačte kláves ESC. 
 

Kópia ú čtu 
Program sa opýta na počet kópií. Stlačte kláves Enter alebo kliknite na OK ak stačí jedna 
kópia. Program vytlačí kópiu účtenky. Ak kópiu nepotrebujete stlačte kláves ESC. 
 

TIP 
Po vystavení účtu spôsobom platby platobnou kartou je možné doplniť k platbe výšku TIPu.  
Zadať TIP program neumožní iným spôsobom platieb než platobnými kartami. Kliknite na 
tlačidlo TIP a zobrazí sa okno pre zadanie výšky TIPu. Napíšte hodnotu a kliknite na tlačidlo 
zápis. Pre zatvorenie okna bez určenia TIPu kliknite na tlačidlo Návrat. Po voľbe zápis sa sa 
zobrazí okno s otázkou či skutočne chcete zadať TIP. Odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno 
alebo Nie. Po voľbe Áno bude TIP zapísaný k účtu, ktorý bude zobrazený v zozname účtov. 
Doplnenie TIPu nezabudnite vykonať aj v platobnom terminále s platobnou kartou zákazníka. 
Vo vytlačenej uzávierke bude hodnota typou. 

Ukončenie náh ľadov 
Ukončiť náhľady môžete stlačením tlačidla UKONČENIE NÁHĽADOV. 
 

CENOVÁ HLADINA 
Program môže pracovať v ôsmych cenových hladinách, čo znamená že každý tovar môže mať 
až osem rôznych cien, pričom môžu byť použité rozdielne sadzby DPH. Každá cenová 
hladina môže byť pomenovaná. Štandardne sa používa prvá cenová hladina.  
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Cenovú hladinu môžete prepnúť tak, že stlačíte tlačidlo CENOVÁ HLADINA, potom zatlačte 
tlačidlo s názvom potrebnej cenovej hladiny. Na obrazovke pod menom prihláseného čašníka 
(účtujúceho) sa zobrazí názov platnej cenovej hladiny. Pri objednávaní tovaru bude program 
používať ceny (DPH) zvolenej cenovej hladiny. 
 
Iné možnosti využitia cenových hladín: 
- Je možné nastaviť k jednotlivým stolom, ktorú cenovú hladinu má použiť pri objednávaní na 
zvolený stôl. Najčastejšie sa pre tento účel vytvorí fiktívny stôl s názvom akcie alebo 
s menom osoby napr. majiteľa a pod. 
- Je možné nastaviť, že cenovú hladinu použije podľa spôsobu platby. Najčastejšie sa používa 
pri spôsobe platby pre zamestnancov a majiteľov. 
- Pri použití čipových identifikačných kariet je možné zvoliť okrem iného, ktorú cenovú 
hladinu smieme držiteľovi takejto karty určiť. 
 

NASTAVENIE 
Po stlačení tlačidla NASTEVENIE sa zobrazia ďalšie tlačidlá pre nastavenie programu 
pričom sa zmení farba rámčeka na červenú. Po zmene predvolieb, pokladníkov alebo 
parametrov sa program vráti na úvodnú obrazovku s úvodnými tlačidlami. Pre ďalšie 
nastavenia je potrebné opätovne zatlačiť tlačidlo NASTAVENIE. 
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Predvo ľby a rýchle klávesy 
Stlačením tlačidla PREDVOĽBY sa otvorí okno, kde je možné definovať 63 predvolených 
najčastejšie používaných položiek.  
 

 
 
Vedľa každého čísla tlačidla je okno s textom názvu položky a tlačidlom pre výber zo 
zoznamu všetkých položiek. Okno s názvom môže byť aj prázdne. Ak chcete doplniť alebo 
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zmeniť tlačidlo predvoľby stlačte tlačidlo pre výber zo zoznamu. Potom posuvnými tlačidlami 
môžete listovať v zozname všetkých položiek a hľadať potrebnú položku, na ktorej názov 
zatlačte. Takto pokračujte, až kým nevyplníte potrebné tlačidlá predvolieb.  
Rovnaký postup použite pre nastavenie rýchlych klávesov. 
Pre uloženie nastavených predvolieb stlačte tlačidlo UKONČENIE. 
 

Pokladníci 
Stlačením tlačidla Pokladníci sa zobrazí okno so všetkými pokladníkmi, ktorí sú oprávnení 
pracovať s programom pokladne.  
 

 
 
 

Nový 
Stlačením tlačidla NOVÝ, sa dostanete do okna pre zadanie ID nového pokladníka. Na 
klávesnici zapíšte tri znaky pre identifikáciu, ktoré nesmú byť zhodné s ID iného pokladníka. 
Program vypisuje toto ID na objednávkach. Po zadaní ID automaticky prejde kurzor do okna 
Meno. Sem napíšte pomocou klávesnice meno pokladníka, ktoré bude vypisovať aj na 
účtenkách. Stlačte kláves ENTER a dostanete sa do okna PRÁVO kde zadajte číslo od 1 do 9. 
Práva: 

1. Neexistuje 
2. Právo na objednávanie tovaru, aktualizovanie cenníka, kópiu účtu (reklamácie) 
3. Zatiaľ totožné s právom 2 
4. Právo ako 3 + právo na platbu bez možnosti zadania zľavy 
5. Právo ako 4 + právo na zmena druhu platby v okne reklamácie 
6. Právo ako 5 + právo na vykonanie dennej uzávierky 
7. Právo ako 6 + právo na vykonanie mesačnej uzávierka, + právo na platbu so zľavou 
8. Právo ako 7 + právo pre náhľady, + právo na  storno účtu v okne reklamácie 



38 

9. Právo ako 8 + právo pre nastavenie programu 
 
V program je možné špeciálne nastaviť, ktorá úroveň práva aké funkcie povolí. 
 
Pokračujte stlačením klávesu ENTER. Dostali ste sa do okna pre zadanie hesla. Pomocou 
klávesnice zadajte vstupné heslo. V prevádzkach s dotykovou obrazovkou (alebo myšou) pri 
prihlasovaní stláčajú tlačidlá priamo na obrazovke. Keďže pri prihlasovaní sú na obrazovke 
len číslice odporúčame použiť vstupné heslá s číslicami. V prevádzkach s klávesnicou môžu 
byť použité aj heslá s písmenami. Po zadaní hesla stlačte kláves ENTER.  Ak je systém 
vybavený čítacím zariadením identifikačných kariet, pre prihlásenie obsluhujúceho stačí len 
zosnímať kartu.  
Dostanete sa do okna pre kontrolu hesla. Napíšte to isté heslo ešte raz, prípadne zosnímajte tú 
istú kartu. Po zadaní dvoch rovnakých hesiel alebo po zosnímaní dvoch rovnakých kariet za 
rozsvieti aj tlačidlo ZAPÍSAŤ, ktoré stlačte pre zápis nového čašníka. Ten sa zobrazí aj v 
zozname čašníkov. Ak ste zadali niektorý údaj nesprávne program Vás na to upozorní. V 
takom prípade zatlačte tlačidlo OK vedľa upozornenia, stlačte tlačidlo NOVÝ ešte raz a celý 
proces zopakujte so správnymi údajmi.  
 

Editácia (oprava) 
Pre opravu údajov existujúceho čašníka ho vyberte zo zoznamu stlačením tlačidla s jeho 
menom. Tlačidlom EDITÁCIA môžete opraviť údaje čašníka. Opravte jeho ID stlačte kláves 
ENTER, opravte Meno stlačte kláves ENTER. Opravte jeho právo stlačením klávesu od 1 do 
9 a stlačte kláves ENTER. Napíšte nové heslo a stlačte kláves ENTER alebo zosnímajte kartu. 
Napíšte heslo pre kontrolu a stlačte kláves ENTER alebo zosnímajte kartu ešte raz. Po zadaní 
dvoch rovnakých hesiel alebo po zosnímaní dvoch rovnakých kariet za rozsvieti aj tlačidlo 
ZAPÍSAŤ, ktoré stlačte pre zápis údajov čašníka. 
 

Zmazať 
Pre zmazanie existujúceho čašníka. V zozname pokladníkov kliknite na meno pokladníka 
a potom kliknite na tlačidlo Zmazať. Pokladník bude zmazaný. 

Koniec 
Týmto tlačidlom zatvoríte okno so zoznamom pokladníkov 
 

Parametre 
Stlačením tlačidla parametre sa dostanete do okna pre nastavenie rôznych parametrov 
programu. Tieto nastavenia prenechajte na správcu systému alebo servisného technika. Pre 
opustenie stlačte tlačidlo STORNO. 
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Pre ukončenie nastavení so zápisom zmien kliknite na tlačidlo Zapísať. Pre ukončenie 
nastavení bez zápisu zmien kliknite na tlačidlo Návrat. 
 

Výmenný kurz EUR 
Jediné nastavenie v tomto okne vhodné pre bežného pracovníka je Výmenný kurz EUR. 
Prepíšte kurz a kliknite na tlačidlo zapísať.  
 

Užívateľské texty 
Pri objednávaní pomocou gastronomických skupín je možné v tlačenej objednávke k tovaru 
dopísať prednastavený text. Funkciou Užívateľské texty môžete tieto texty prednastaviť. 
Kliknite na tlačidlo Užívateľské texty a zobrazí sa okno s užívateľskými textami. 
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Napíšte texty a na záver uložte zmeny kliknutím na tlačidlo Ukončenie.  
 

Definovanie parametrov stolov 
Touto funkciou Môžete definovať rôzne parametre stolov a plôch. 
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V pravej časti okna môžete vyplniť názvy plôch. Ak je plocha len jedna nevyplňte žiadne 
okno. 
V zozname stolov v stĺpci Názov stola môžete zmeniť text s názvom stola. Kliknite na názov, 
prepíšte názov a stlačte kláves Enter.  
V zozname stolov v stĺpci VIS. môžete kliknutím myši povoliť alebo nepovoliť zobrazovanie 
stola na hlavnej obrazovke. 
V zozname stolov v stĺpci C.HL. môžete určiť číslo cenovej hladiny, v ktorej cene budete na 
tento stôl objednávať tovar. Vyplní sa len v špeciálnom prípade. Ináč je tento údaj 
nevyplnený. 
 V zozname stolov v stĺpci Plocha sa vuplní číslo plochy, na ktorej sa tento stôl bude 
zobrazovať na hlavnej ploche. 
 

Pridaj stôl 
Stlačením tlačidla PRIDAJ STÔL sa na ploche rozmiestnenia stolov zobrazí v pravom 
dolnom rohu ďalší stôl s poradovým číslom o 1 vyšším ako je číslo posledného stola. Takto 
môžete pridať aj viac stolov. Pridávaním stolov ich však ukladá na seba a je teda vidieť len 
stôl s posledným číslom. Po pridaní stolov je nutné povoliť presun stolov a pomocou myši ich 
presúvať po ploche. 
 

Zmaž stôl 
Stlačením tlačidla ZMAŽ STÔL sa z plochy zmaže stôl s najvyšším číslom. Takto môžete 
mazať aj viac stolov.  
Mazanie stolov nerobte ak sú na stoloch nejaké účty. 
 

Povoli ť presun 
Presun stolov pre rozmiestnenie, ktoré by kopírovalo skutočné rozmiestnenie stolov je možné 
po stlačení tlačidla POVOLIŤ PRESUN. Myšou sa nastavte na tlačidlo s číslom stola, ktoré 
chcete presunúť a stlačte ľavé tlačidlo na myši. Pohybom myši presuňte stôl na požadované 
miesto. Pustite ľavé tlačidlo na myši. Po presune všetkých požadovaných stolov stlačte 
tlačidlo ZAPÍSAŤ ROZMIESNENIE, ktoré sa zobrazí namiesto tlačidla POVOLIŤ PRESUN. 

Default stoly 
Po stlačení tlačidla DEFAULT STOLY sa na ploche rozmiestnenia stolov zobrazí 40 stolov 
uložených zľava doprava, zhora dole. Všetky pôvodne nastavenie rozmiestnenia stolov a ich 
počet sa tým zruší. 
Táto funkcia nefunguje pokiaľ sú na stoloch otvorené účty. 
 

Koniec nastavenia 
Pre ukončenie nastavenia programu stlačte tlačidlo KONIEC NASTAVENIA. 


