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1. Prihlásenie obsluhy
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 a 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 definovanie hesla a
prihlásenie obsluhujúceho je možné využiť zosnímanie karty ).
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), na obrazovke
ostane okno pre zadanie prístupového hesla.
Po prihlásení obsluhy program zobrazí základné okno s možnosťou výberu jednotlivých funkcií
pomocou funkčných tlačítiek alebo klávesových skratiek.
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2. Úvodná obrazovka – popis ovládacích prvkov

[ Príchod <INS> ] - aktivuje okná pre príchod klienta s vydanou klubovou kartou, klienta bez
karty, umožňuje zaevidovať a vydať kartu novému klientovi.
[ Zmazať príchod <DEL> ] - zmazať príchod je možné len klientovi, ktorý nemá na účte
žiadnu nenulovú položku.
[ Zmena kľúča <F6> ] - slúži na zmenu čísla prideleného kľúča šatňovej skrinky bez nutnosti
robenia opätovného príchodu
[ Vklady, výbery ] – aktivuje sa okno pre vloženie kreditu na členskú kartu resp. výberu kreditu
z členskej karty. Pre vklady a výbery v hotovosti a kreditnou kartou je využívaná fiskálna
funkcia pokladne.
[ Zmena platnosti karty ] – umožňuje zmeniť dátum platnosti členskej karty.
[ Otvorenie poklad. zásuvky ] – otvára pokladničnú zásuvku, ak je ňou pokladňa vybavená.
[ Rezervácia ……. ] – otvorí oknom rezervácie zvoleného športoviska, v programe je možné
nadefinovať 4 športoviská s max. 6 oddeleniami (kurtami, dráhami atď.)
[ Zostavy ] – obsahujú výstupné zostavy evidencie vstupov, predaja služieb atď. Určené vedeniu
prevádzky.
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[ Členské karty ] – okno pre evidenciu, editáciu a mazanie členských kariet, obsahuje zoznamy
kariet filtrované podľa výberu obsluhy.
[ Číselníky, funkcie ] – slúži na definovanie a úpravy zoznamu služieb, ich cien, typov kariet,
zoznamu firiem a ich menného zoznamu.
[ Odhlásenie ] – týmto tlačítkom sa obsluhe odhlasuje, program zobrazí okno pre prihlásenie.
[ MENU <F10> ] – slúži na rozbalenie menu pre robenie uzávierok, editáciu zoznamu
obsluhujúcich, nastavenie parametrov pokladne, náhľady na pokladničné zostavy, storná platieb,
tlače kópií platieb a uzávierok, korektné ukončenie programu.
Upozornenie: Niektoré funkcie môžu byť prístupné v závislosti na nastavení práv prihlásenej
obsluhy.

3. Príchod klienta
Kliknite na tlačítko [ Príchod <INS> ] alebo stlačte klávesu INS v úvodnom okne programe.
Program vás vyzve zosnímať členskú kartu.

Zosnímajte kartu . Ak ste zosnímali už zaevidovanú kartu, program overí jej platnosť a vypíše
výsledok do okna pre zadanie čísla kľúča od skrinky.
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Ak ste stlačili klávesu <+> pre zaevidovanie príchodu neregistrovaného zákazníka, program
zobrazí okno pre vyplnenie jeho mena, zloženej zálohy a pridelenia kľúčika od skrinky.
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Potvrďte vyplnené údaje klávesou <ENTER>, program otvorí objednávku služieb a obchodného
tovaru daného zákazníka.

V tomto prípade je v objednávke položka s kódom 9001 Vstup permanentka , ktorá sa pridáva
automaticky na otvorený účet, položka 9004 Permanentka 6 mesačná je pridaná ručne. Táto
položka po vystavení platby automaticky predĺži platnosť karty o 183 dní = ½ roka. Objednávku
potrďte tlačítkom [Zapísať objednávku]. Program sa prepne do úvodného okna so zobrazením
zoznamu zákazníkov, ktorí sú aktuálne v prevádzke prítomní.
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4. Zaevidovanie nového klienta pri príchode
Okno pre vyplnenie údajov nového klienta pri príchode vyvoláte na obrazovku
zosnímaním doteraz neevidovanej karty. Popis vyplnenia jednotlivých údajov, možných typov
kariet, automaticky naťažovaných položiek je uvedený v bode x Členské karty. Po vyplnení
a potrdení údajov novej členskej karty a pridelení čísla skrinky sa otvorí okno objednávky
evidovaného zákazníka.
5. Zmazanie príchodu klienta
Zmazať príchod je možné len klientovi, ktorého objednávka neobsahuje žiadnu položku.
Ak sú definované automaticky pridávané kódy, zmazanie príchodu nie je možné urobiť bez
vystornovania položky z objednávky.

6. Objednávka služieb a tovaru
Pridávanie položiek na účet prítomného klienta robí obsluha v okne objednávky, ktoré sa
otvára automaticky po zosnímaní členskej karty a potvrdení príchodu klienta. Okno objednávky
je možné tiež otvoriť klikutím na riadok prítomného klienta v zozname prítomných klientov
v základnom okne programu.
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Napíšte prvé písmená názvu položky, ktorú chcete pridať (stačí 1 písmeno), stlačte <ENTER>
Program zobrazí ponuku položiek, ktoré je možné do objednávky pridať.

V zozname sa dá pohybovať pomocou šipiek, výber položky potvrďte klávesou <ENTER>.
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Zadajte požadované množstvo a potvrďte ho klávesou <ENTER>. Program zaradí položku do
zoznamu položiek v objednávke.

Pridanie položiek môžete zopakovať podľa potreby, okno objednávky s potvrdením zavriete
a pridané položky zapíšete tlačítkom [Zapísať objednávku].
Ak pridané položky nechcete zapísať, zavrite okno tlačítkom [Ukončiť bez zápisu].
Poznámka: položky je možné tiež pridávať zadaním číselného kódu položky, ak je kód neúplný
alebo ho program nenájde, zobrazí sa okno ponuky položiek zoradené podľa kódov.
Ďalší postup je rovnaký ako pri zadávaní podľa názvov položiek.

6.1 Oprava objednávky
Klávesou <Šipka ↑> v okne objednávky sa dostanete do zoznamu objednaných položiek
s možnosťou opravy množstva alebo zmazania položky. Opravy potvrďte kl. <ENTER>
a tlačítkom Zapísať objednávku alebo tlačítkom platby.
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7. Platba -odchod
Otvorte okno objednávky kliknutím na riadok klienta alebo kl. <ENTER> na riadku
klienta v základnom okne programu

V okne objednávky kliknutím na tlačítko alebo zadaním klávesovej skratky potvrďte požadovaný
spôsob platby.

Tlačítkom [Platba v hotovosti <F9>] sa aktivuje vystavenie hotovostnej fiskálnej účtenky,
program vytlačí účtenku, zaeviduje fiskálnu platbu, uzavrie okno objednávky a urobí odchod
klienta.

Tlačítko [Platba účtu – iná <F8>] otvorí okno s možnosťou výberu platených položiek
a druhu platby.
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Kl. <ENTER> potvrďte výber položiek a kliknutím na tlačítko alebo výberom tlačítka šipkami
a kl. <ENTER> potvrďte požadovaný druh platby.

Tlačítko [Platba na hotel <F6>] aktivuje okno pre zadanie údajov pre zaťaženie otvoreného
hotelového účtu sumou platby z pokladne.
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Zadajte číslo izby alebo tlačítkom [Všetci ubytovaní <F12>] zobrazte zoznam ubytovaných
a vyberte ubytovaného hosťa, platbu potvrďte tlačítkom [Zapísať na účet <ENTER>].
Program prenesie platbu na účet ubytovaného a vytlačí potvrdenku plus zadaný počet kópií.
8. Funkcie [MENU <F10>]
Kliknite na tlačítko [MENU <F10>] v základnom okne programu. Program rozbalí menu.

8.1. Aktualizácia cenníka
Kliknutím na toto tlačítko, program urobí nové načítanie položiek cenníka pokladne. Robí
sa v prípade precenia položiek, pridania alebo vypustenia položiek z umiestnenia na pokladňu.
8.2. KONIEC
Tlačítko KONIEC slúži na korektné ukončenie programu. Program zobrazí otázku, či
má naozaj byť ukončený, kliknutím na ÁNO sa korektne zavrú otvorené súbory a program sa
ukončí.
Upozornenie: Akékoľvek iné zavretie programu môže mať za následok stratu údajov.
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8.3. Náhľady
Tlačítko [NÁHĽADY] otvára okno pre generovanie náhľadov s možnosťou ich tlače
podľa voľby obsluhy. Prístup k náhľadom je závislý na pridelenom práve obsluhy.

8.4 Uzávierky
V deň, keď bola na pokladni vystavená nejaká platba je obsluha povinná urobiť dennú
uzávierku, po dennej uzávierke za posledný deň v mesiaci, mesačnú uzávierku pokladne.
Uzávierky sa spúšťajú z menu, kliknutím na príslušné tlačítko. Program zobrazí okno uzávierky
so sumármi trzieb rozpísanými podľa druhu platby, gastronomických skupín, účtujúcich a
manažerov.
Kliknutím na tlačítko [Denná Z uzávierka] v okne dennej uzávierky prebehne denné uzavretie
pokladne, na tlačítko[Mesačná Z uzávierka] v okne mesačnej uzávierky prebehne uzavretie
evidencie predaja za predchádzajúci mesiac. Tlačítka X uzávierok slúžia pre tlač denného a
mesačného prehľadu, program nič neuzatvára.
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8.5. Storno platby, zmena druhu platby, tlač kópie účtu
Kliknite na tlačítko [Reklamácia / Zmena druhu platby] v menu, zobrazí sa okno so
zoznamom vystavených platieb s funkčnými tlačítkami pre jednotlivé operácie, ktoré je možné
s vystavenou platbou robiť. Kliknutím na tlačítko požadovanej operácie, program operáciu urobí.
Storná účtov sú tlačené ako nová platba, pri zmene druhu platby sa tlačí storno a potom platba
s novo vybraným druhom platby.

8.6. Cenová hladina
Tlačítko Cenová hladina slúži na prepínanie cenových hladín pred otvorením objednávky,
jeho používanie je závislé na nastavení práv obsluhy.
8.7. Nastavenie
Nastavenie obsahuje funkcie pre nastavenie parametrov programu, je prístupné len
vedeniu resp. správcovi programu.
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9. Číselníky, funkcie
Kliknutím na tlačítko [Číselníky, funkcie] v základnom okne programu sa rozbalí menu
pre definovanie cenníka služieb, zoznamu firiem, typov kariet a prepínania cenových hladín.

9.1 Cenník služieb

V cenníku služieb sa definujú služby, ktoré je potom možné pridávať do objednávky
prítomného klienta, definovať v parametroch členskej karty ako automaticky pridávané do
objednávky pri zaevidovaní vstupu.
Kliknutím na položku v zozname služieb sa načítajú údaje pre editáciu služby, kliknutím na
tlačítko [Nový] môžete pridať nový kód a definovať novú službu.
Vyplňuje sa jednoznačný kód (každá služba má osobitný kód), názov služby (tlačí sa na
účtenke), sadzba dph, zaškrtnutím políčka „zakázať zľavu“ zakážete dávať zľavu z príslušnej
služby (pri platbe so zľavou táto služba zľavnená nebude), v políčku „Predĺžiť platnosť karty“
sa definuje o koľko dní sa má predĺžiť platnosť karty, ak bola táto služba pridaná do objednávky
otvorenej danou kartou a vyplatená. Typickým príkladom takejto služby sú kódy pre zakúpenie
časových permanentiek napr. Permanentka 1 rok predlžuje platnosť karty o 365 dní.
Definovanie cien služby rozlišuje 4 stĺpce Cena1 – Cena 4 pre 4 cenové hladiny, ak cenové
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hladiny nepoužívate, stačí vyplniť ceny v stĺpci Cena1. Riadok „Hotovosť“ platí pre
neevidovaných zákazníkov, riadok „Štandartná karta“ pre bežné karty, ceny v týchto riadkov
musia byť vyplnené, ďalšie riadky sa používajú pre špeciálne karty, vyplňujú sa len v prípade, že
je prevádzka takýmito kartami vybavená.
Všetky vyplnené údaje potvrďte tlačítkom [Zapísať zmeny <F10>] .
9.2 Typy kariet

V tejto položke sa definujú parametre typov kariet, predčíslia osobitných typov kariet
podľa čísiel na kartách napálených, ak je prevádzka takýmito kartami vybavená. Pre všetky typy
kariet je možné zadefinovať percento zľavy osobitne pre služby a pre tovar. Vyplnené údaje
potvrďte tlačítkom [Zapísať] .
9.3 Cenové hladiny
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V tomto okne sa definujú časové platnosti jednotlivých cenových hladín, program sa
automaticky prepína podľa času do príslušnej cenovej hladiny. Ak sa používa len cenová hladina
1, definuje sa časové rozpätie len pre túto cenovú hladinu, pre ostatné sa nastaví platnosť od
00:00 do 00:00. Vyplnené údaje potvrďte tlačítkom [Zapísať] .
9.4 Firmy

Tu sa definuje zoznam firiem, ktorým budú vydané karty. K firmám je možné definovať
menný zoznam zamestnancov, ktorí môžu vstup na firemné karty využívať. Tento sa zobrazí pri
zosnímaní firemnej karty pri príchode klienta.
Vyplnené údaje potvrďte tlačítkom [Zapísať] .
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10. Členské karty

Kliknutím na tlačítko Členské karty sa rozbalí menu pre evidenciu nových kariet,
editáciu už vydaných kariet, mazanie už neplatných kariet z evidencie klubových členov, vklady
na fakturačné karty a náhľady na pohyby na členských kartách.
Zobrazenie zoznamu členských kariet môže byť filtrované kliknutím na tlačítko v oddieli “Filtre
kariet”.
Poznámka: novú kartu je možné zaevidovať aj pri príchode klienta zosnímaním karty, ktorá ešte
nie je zaevidovaná.
Program umožňuje evidovať viacero typov kariet s rôznymi možnosťami predĺženia ich
platnosti, napr. Permanentky s časovým obmedzením, predlžované zaplatením služby, ktorá má v
parametroch definované predĺženie platnosti karty, v parametroch programu je možné definovať
počet dní, o ktorý automaticky predlžuje platnosť vklad kreditu na tzv. Kreditné karty (obyčajne
1 rok), firemné karty s kontrolou menného zoznamu, fakturačné karty.
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10.1. Nová karta typu permanentka

Tento typ karty je karta s obmedzenou platnosťou, resp. s predom zaplatenými vstupmi na
určité obdobie. Pri jej novom zaevidovaní vyplňte údaje o klientovi, do typu vyplňte “2” ,
zaškrtnite políčko “Permanentka” a vyplňte “Automat.kód” kódom služby “Vstup permanentka”
v nulovej cene (v našom prípade kód = 9001). Tento kód slúži na evidovanie počtu vstupov aj v
prípade, že si klient žiadne ďalšie služby alebo tovar po príchode neobjedná. Program
automaticky obmedzí platnosť na aktuálny dátum, preto je potrebné následne zaevidovať príchod
a do objednávky pridať a dať vyplatiť službu, ktorá predlžuje platnosť karty, napr. “Permanentka
1 rok”.
Držiteľ karty typu permanentka počas doby platnosti karty už za vstupy neplatí, platí len za
ďalšie objednané služby alebo tovar.
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Po zaevidovaní klienta s permanentkou urobte jeho príchod, program upozorní na končiacu
platnosť.

Do objednávky pridajte službu (kód), predlžujúcu platnosť , pri odchode dajte objednávke
vyplatiť. Program automaticky predľži platnosť karty.

Overiť platnosti môžete znovu zosnímaním karty, program zobrazí jej stav, náhľad ukončite kl.
<ESC>.
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10.2. Karta kreditná

Pri tomto type karty sa predpokladá, že na karte bude následne zaevidovaný vklad kreditu
(položka Vklady – výbery v menu základného okna). Program vkladom môže predľžiť platnosť
karty o počet dní definovaný v parametroch programu. Ak automatické predľženie nie je
definované, musí platnosť vyplniť obsluha v okne definovania karty. Typ karty = 2, Odpis tovaru
= prázdne (zaškrtnúť len ak sa má aj suma za tovar odpisovať z kreditu), Permanentka = prázdne,
Automat.kód = kód služby, ktorá sa má automaticky zaťažovať pri príchode, napr. 9009 Vstup
kredit do 100.
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10.2.1 Vklad kreditu
Kliknite na tlačítko Vklady – výbery v základnom okne programu, program zobrazí okno
pre evidenciu vkladu resp. výberu kreditu. Zosnímajte kartu a vyplňte údaj o výške vkladu..

Kliknite na tlačítko vklad a následne na tlačítko spôsobu platby

Program zaeviduje vklad a vytlačí účtenku.
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Hotel SYSCON
Hviezdoslavova 47, 052 01 Spisska Nova Ves
Restauracia
ICO: 12345678 DIC: 1234567890
DKP:1234567891234567 ICDPH:SK111111111
Cislo dokladu: 31
Datum :16.02.2010 08:45:50 960009
---------------------------------------------------VKLAD NA KREDIT.UCET S NAZVOM :
Nová Eva
SUMA VKLADU : 100.00 ,-EUR
---------------------------------------------------CELKOM V SKK: 3012.60 SKK
Konverz.kurz: 30.1260 SKK/EUR
---------------------------------------------------19%: 84.03 + 15.97 = 100.00
Platba : Hotovost
Dakujeme Vam za navstevu

10.2.2 Príchod klienta s kreditom

Po zaevidovaní klienta s kartou, ktorá je definovaná ako kreditná, program do objednávky
automaticky zaťaží kód pre vstup v cene, ktorá sa má odpisovať z kreditu.
Program upozorní, ak je kredit na karte príliš nízky.

Pri platbe, program vystaví účtenku, na ktorej budú poskytnuté služby odpísané z kreditu.
(V prípade, že je na karte zaškrtnutý aj odpis tovaru, bude sa aj suma za tovar odpisovať
z kreditu). Služby sú v tomto prípade zaradené do sadzby dph 0%, pretože dph bola vyčíslená
a odvedená v účtenke za vklad kreditu.
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Hotel SYSCON
Hviezdoslavova 47, 052 01 Spisska Nova Ves
Restauracia
ICO: 12345678 DIC: 1234567890
DKP:1234567891234567 ICDPH:SK111111111
Doklad: 32
16 February 2010 09:03 uc960010
------------------------------------------------------Vstup kredit do 100
1.000* 2.80= 2.80
------------------------------------------------------% Zaklad
DPH
Spolu
0%:
2.80 + 0.00 =
2.80
PLATBA: 2.80 EUR
KARTOU: 2.80 EUR
K UHRADE: 0.00 EUR
------------------------------------------------------Meno: Nová Eva
Prich:16.02.2010 09:01:52 Kluc:17
Zostatok :97.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKOM V SKK: 84.35 SKK
Konverz.kurz: 30.1260 SKK/EUR
------------------------------------------------------Stol: 100.0 Platba: Hotovost
Uctoval: Administrator
960010
Dakujeme Vam za navstevu
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10.3 Karta s obmedzením na počet vstupov

Pre kartu s obmedzením na počet vstupov vyplňte do políčka Typ = 1, políčka
Permanentka a Kontrolovať platnosť zaškrtnenete len ak chcete obmedziť platnosť aj na časové
obdobie, v pravej časti v stĺpci Vstupy vyplňte počet dovolených vstupov v kóde, ktorý bude
pridávaný automaticky do objednávky pri príchode (Automat.kód = 9001) a medzerníkom
povoľte jeho pridávanie do objednávky, tak isto medzerníkom povoľte ďalšie služby, ktoré má
byť možné ručne pridávať do objednávky na túto kartu. Povolenie pridávania je označené *
v stĺpci Aut. (autorizácia). Časovú platnosť karty je možné predĺžiť vyplatením služby
s definovaným predĺžením alebo vkladom kreditu.

Po zosnímaní takejto karty pri príchode je urobená kontrola na počet vstupov a na časovú
platnosť karty.
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10.4. Firemné karty
Ak chcete zaevidovať firemné karty, nadefinujte najprv firmu a prípadne aj menný
zoznam v položke Číselníky – funkcie - Firmy.
Nadefinujte karty, ktoré sa budú používať na vstupy členov firmy, môžu to byť permanentky
alebo kreditné karty alebo karty s obmedzením na počet vstupov. Musí byť vyplnené políčko
Firma = výber zo zoznamu firiem.

Pri príchode klienta s takouto kartou sa zobrazí okno so zoznamom zamestnancov, šipkou
vyberte prichádzajúceho zamestnanca a potvrďte výber kl. <ENTER>. Ďalší postup je ako pri
iných kartách. Pozri obr. na nasl. Strane.
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11. Zostavy
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Na obrázkoch je príklad generovania výstupnej zostavy celkových pohybov na členských
kartách za zvolené obdobie. Požadovaná zostava sa vyberá zo zoznamu kliknutím na položku
zoznamu a následne na tlačítko [Tlačiť zostavu], ak je to potrebné, objaví sa okno pre zvolenie
časového intervalu, toto sa potvrdzuje tlačítkom [Zapísať]. Zostava je vytvorená do okna
náhľadu s možnosťou tlače alebo uloženia zostavy do súboru vo zvolenom formáte.

- Koniec príručky -
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