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* použití v tabletu nebo mobilním telefonu

* tisk na samolepicí štítek

* identifikace klienta pomocí čárového kódu (v nastavení "čtečka karet")

* lze použít v podniku s více šatnami

* lze prodávat doplňkový sortiment, účtovat další uložené svršky do šatny (například svetr apod.)

Obsluha systému zaznamenává příchod a odchod zákazníka. Při příchodu zadá do systému počet

samostatně. V této verzi je navíc doplňkový obchod pro prodej reklamních předmětů, CD, triček atd.

Při odchodu zákazníka obsluha zadá do systému číslo uvolněné pozice a ta je volná k dalšímu použití.

Tato verze se používá v menších provozovnách, kde hosté přicházejí a odcházejí v průběhu večera

ZÁKLADNÍ MENU 

a kapacita šatny vyžaduje opakované používání pozic.

Možnosti verze

odložených věcí (bundu, zavazadlo, popřípadě další ks) Cenu lze stanovit pro jednotlivé kusy svršků

Program automaticky nabízí nejbližší volné pozice a používá je opakovaně a urychluje tak provoz.



* použití v tabletu nebo mobilním telefonu - doporučujeme

* tisk na samolepicí štítek - doporučujeme

* lze použít v podniku s více šatnami

RYCHLÉ MENU

používat na mobilním telefonu připnutém k zápěstí obsluhy šatny, proces se ještě urychlí, 

Obsluha systému jedním zmáčknutím zvolí, co si host odložil do šatny - bundu, nebo zavazadlo, 

nebo kombinaci. Jediným stiskem klávesy je odbaven host a vytištěn šatnový bloček a účtenka.

Tato verze je mnohem rychlejší a používá se ve větších provozovnách. Tuto verzi doporučujeme 

obsluha nemusí stát u tabletu ale může se volně pohybovat po prostoru šatny.

Nepoužívá se odchod zákazníka. Není zde přístup do doplňkového obchodu. Používá se ve velkých provozech

nebo divadlech, kde hosté přicházejí a odcházejí hromadně nebo se pozice nepoužívají opakovaně.

Možnosti verze



* použití v tabletu nebo mobilním telefonu - doporučujeme

* možnost volby tiskárny s baterií, pro použití bez přístupu k elektrické síti

* NEDOPORUČUJEME TISK NA ŠTÍTKY

* neslouží k organizaci šatny!

Tato verze se používá v klubech s větším počtem hostů, na koncertech, výstavách, festivalech atd.

VSTUPENKOVÝ MÓD

Tato speciální verze systému se zaměřuje na vstup. Doporučujeme ji používat na mobilním telefonu

obsluhy připnutém na zápěstí. U vstupu nevznikají fronty a hosté jsou rychle odbaveni.

Pro požadovaný počet předem nadefinovaných vstupenek se stiskne klávesa a systém vytiskne

vstupenky a daňové doklady.

Možnosti verze



* použití v tabletu nebo mobilním telefonu 

* tisk na samolepicí štítek 

* lze použít v podniku s více šatnami

Tento program se používá ve velkých sálech s velkou kapacitou a mnoha šatnami, například

MNOŽSTEVNÍ MENU

Tato verze programu umožňuje vytisknout různý počet šatnových bločků se stejným označením

pozice. Používá se když je menší kapacita šatny než počet hostů a je nutné na jeden věšák pověsit

více bund. Pro vytištění požadovaného množství šatnových bločků se zvolí číslo na klávesnici, 

buď pro bundu, nebo pro zavazadlo. Jako v ostatních programech e-šatny tato verze automaticky

čísluje postupně pozice. U zavazadla kód neduplikuje, ale tiskne v číselné řadě.

V nastavení systému zvolíme buď automatický tisk účtenky, nebo na vyžádání. V tomto případě

je účtenka uložena v paměti programu pro její pozdější vytištění.

Má novou funkci "Pauza" kdy host opouští provozovnu, například odejde na cigaretu.

Systém mu vytiskne "Vrácenku" s kterou se později prokáže a za šatnu již opakovaně neplatí.

velký sál Lucerny v Praze s osmi šatnami a kapacitou cca 2000 osob.

Možnosti verze



* použití v tabletu, v mobilním telefonu - NEDOPORUČUJEME

* tisk na samolepicí štítek 

* nelze použít v podniku s více šatnami!

buď roluje na obrazovce nebo se použije číslo na levé straně panelu pro přeskočení na další obrazovku.

ŘÁDKOVÉ MENU

Unikátní verze pro kombinování účtování vstupu a šatny. Řeší problém, kdy se naopak některé 

pozice v šatně nemohou použít, například je na určité pozici velký kabát. Obsluha manuálně vybere

kterou konkrétní pozici použije, volné pozice jsou zelené, obsazené červené. Pro uvolnění pozice

a jejímu opakovanému použití se podrží po dobu 1 vteřiny. Na spodní liště je ikona pro zavazadla

a vstupenky. Na spodní liště je pro větší počet transakcí a složitějšímu výpočtu účtované ceny

dialogové okno zobrazující sumu transakcí. Transakce se opět uzavírá buď stiskem "Odbaveno"

kdy se jen tisknou šatnové bločky a vstupenky, nebo "Účtenka" kdy se vytiskne zároveň daňový doklad.

Nevytištěná účtenka zůstává v mezipaměti pro pozdější vytištění. Mezi jednotlivými pozicemi v šatně se

Tato verze se používá v klubech kde se účtuje vstup na událost v šatně, do systému lze zadat dvě

různé ceny vstupenek, například na koncert a levnější na after party.

Možnosti verze



* použití v tabletu, v mobilním telefonu - NEDOPORUČUJEME

* tisk na samolepicí štítek 

* lze použít v podniku s více šatnami

ale později v průběhu večera se vše mnohem urychluje. Nejvzdálenější a tedy časově nejnáročnější

pozice jsou tedy využívány na začátku večera, kdy je na vše dostatek času. Používá jej například

KOMBINOVANÉ MENU

Nejsložitější funkcionalita je v tomto menu. Je to kombinace dvou obrazovek

s rozdílnou logikou, verzí řádkového a množstevního menu. Pozice lze používat ze zadních

velký sál Lucerny v Praze.

Možnosti verze

částí šatny, a postupovat dopředu, aby se šatna lépe zaplňovala. Na spodní liště je ikona pro zavazadlo

a "pauzu" kdy se opět tiskne "vrácenka". Po stisknutí požadované pozice se objeví dialogy pro zvolení

počtu odložených bund, stejně jak je tomu v případě množstevního menu.

Tento systém se používá například při maturitních plesech, kdy se zpočátku plní kapacita šatny pozvolna



* Pro novou licenci zvolte "registrovat"

* Vložte emailovou adresu, na kterou Vám přijde email, ten je potřeba potvrdit

* Zvolte heslo pro přihlášení uživatele

* Pokud zapomenete své heslo licence, zvolte "Zapomenuté heslo"

* Pro pokračování v programu zvolte "Přihlásit"

LICENCE, PŘIHLÁŠENÍ



* Zvolte si administrační heslo pro vstup do nastavení

* Potvrďte heslo

* Pokračujte na "Potvrdit"

VOLBA ADMINISTRAČNÍHO HESLA



* NASTEVNÍ SYSTÉMU - Zde zvolte verzi programu a jeho funkce

* NASTAVENÍ KAPACITY ŠATNY - Zde nastavte kapacitu jednotlivých šaten

* NASTAVENÍ POLOŽEK ŠATNY - Zde nastavte cenu za uložení položek, vstupenek, zboží v shopu

* NASTAVENÍ TISKU - Propojení s tiskárnou, nastavení tiskových informací

* HISTORIE - Zde naleznete jednotlivé uzávěrky tržby, popřípadě průběžný náhled

* INFORMACE - Zde naleznete informace o verzi programu, kontakt, odkaz na nápovědu

ZÁKLADNÍ ROZCESTNÍK MENU



Pro výběr požadovaného programu si nejprve přečtěte jeho funkcionalitu a kde se používá.

Každý z programů má naprosto jiné priority a funkce, po jeho zvolení je nutné jít zpět až na začátek

aplikace na obrazovku "ON/OFF" jinak se změna volby neprojeví.

VÝBĚR VERZE PROGRAMU, FUNKCÍ



Pokud chcete identifikovat hosta pomocí čtečky čárových kódů, zvolte "skenování karet"

Pročtěte si která verze je dostupná v tomto režimu. Čtečku je nutné nejprve spárovat se zařízením v 

nastavení. Čtečka čárových kódů musí být bluetooth, nedoporučujeme používat levné laserové čtečky.

Pokud si přejete aby obsluha systému měla možnost uzavírat denní tržbu, zvolte ji jednoduché heslo.

Uzávěrka se nebude uzavírat managerským heslem, ale heslem pro obsluhu. Obsluha nemá vstup

do nastavení systému a nemůže měnit parametry programu.

NASTAVENÍ HESLA PRO OBSLUHU, ČTEČKA KÓDŮ



* Pro nastavení "písmena" řady v šatně klikněte na požadovanou ikonu

* Nastavte požadovaný počet pro zvolení kapacity

* Pokud máte jen jednu šatnu a nepotřebujete identifikovat pomocí abecedy, nemusíte kapacitu zadat.

V tom případě systém netiskne na šatní lístek písmeno abecedy, ale jen číslo.

* V případě, že máte v jedné šatně více řad, systém bude tisknout po vyčerpání kapacity v řadě

automaticky kódy v řadě následující.

NASTAVENÍ KAPACITY ŠATNY



V nastavení řádkového menu, se definuje kapacita šatny tímto způsobem.

Počet pozic na jedné obrazovce závisí na velikosti přístroje, z tohoto důvodu nedoporučujeme

tuto verzi používat na mobilním telefonu.

NASTAVENÍ KAPACITY ŠATNY - ŘÁDKOVÉHO MENU



* Nadefinování ceny za bundu zvolte "novou položku" a pojmenujte ji "Bunda"

* pro nadefinování položek v obchodě, zvolte "Obchod"

* Pro nadefinování měny, zvolte "Měna"

* Pro nastavení ceny za zavazadlo zvolte "Cena zavazadla"

* Pro nastavení ceny vstupenky zvolte "Cena vstupenky" (platí pouze pro Vstupenkový mód)

V případě řádkového menu je v systému volba dvou cen vstupenek a ty jsou barevně rozlišeny.

NADEFINOVÁNÍ CEN ŠATNY, VSTUPENEK, ZBOŽÍ V SHOPU



* Chcete-li tisknou na šatní lístek, účtenku, vstupenku logo, zvolte "tisknout logo"

Logo ve formátu JPG si pošlete emailem a email otevřete v zařízení a logo uložte do zařízení. 

Uložené logo nahrajte ze zařízení ze složky "download" , maximální velikost strany 255 pixelů.

Větší loga budou zmenšena.

* "Tisknout šatní lístek" ponechte vždy zelené

* "Úsporná účtenka" zmenší účtenku o okraje a tiskne dohromady se šatním lístkem bez oddělení

* "Tisknout uzávěrku" ponechte vždy zelené.

* "Tisknout položky s cenou" ponechte vždy zelené.

* "Tisknout zapomenuté věci" naše šatnové programy mají inteligentní funkci. Pokud si host zapomene

vyzvednout ze šatny bundu nebo zavazadlo, systém si pamatuje nevydané věci. Před uzávěrkou Vás

informuje, kolik je v šatně ještě nevydaných věcí. Ke každé nevyzvědnuté položce vytiskne kopie

šatních lístků. Ty si pak připojí manager k tržbě a pokud se ozve zákazník v budoucnosti, snadno určí

po porovnání informací ze šatního lístku zákazníka, zdali byla bunda nevydána.

Tuto funkci zvolte, pokud v systému používáte "ODCHOD". Systém by v případě rychlého menu

vytiskl kopie všech transakcí!

* V kolonkách "Nadpis 1 až Nadpis 3" můžete vepsat text na účtenku. Například poděkování za návštěvu.

NASTAVENÍ TISKOVÝCH INFORMACÍ, PŘIPOJENÍ TISKÁRNY



* Do jednotlivých polí napište požadované informace o podniku, jeho název, sídlo firmy.

Požadované položky nastavte "ukázat"

* Systém tiskne požadovaný počet šatnových lístků dle požadavku zadaného v nastavení zcela dole.

Pokud v šatně používáte pevné označené pozice, nemusíte k bundě přidávat druhý šatní lístek a

postačí jej tisknout jen 1 pro zákazníka, ušetříte čas i peníze za tisk. V případě zavazadla musíte zadat

počet 2.

* "Tisk šatního lístku při odchodu" slouží pouze v případě "základního menu" v režimu čárových kódů.

V tomto specifickém případě systém při odchodu a načtení čárového kódu ukáže pozici kde jsou 

věci uloženy na obrazovce. Pokud se vytiskne šatní lístek při odchodu, obsluha podle něj snáze najde 

uložené věci a systém může používat kolega.

Doporučujeme tento mód s námi konzultovat.

TISKOVÉ INFORMACE NA ÚČTENCE



* Tiskárna musí být již spárována se zařízením v nastavení bluetooth. Systém funguje pouze s 

konektivitou bluetooth, doporučujeme šířku 80 mm pro větší šatní lístek a určitě s řezačkou.

* Pro správné fungování je nezbytné neustále zapnuté bluetooth. Některá zařízení mají Bluetooth

Low Energy (BLE) což může způsobovat při delší promlce odpojení tiskárny, doporučujeme se

poradit s odborníky na hardware, nebo pořídit náš prozkoušený hardware.

* Pokud nemáte aktivované bluetooth v zařízení, lze jej aktivovat v menu "Aktivovat bluetooth"

* Pro připojení již spárované tiskárny s programem, zvolte "Hledat zařízení" a následně vyberte

ze seznamu nalezených tiskárnem a zvolte "Připojit"

Systém má inteligentní funkci, díky které se automaticky spojí s poslední spárovanou tiskárnou a 

používá předně toto připojení.

* Pro zkušební tisk účtenky a tiskových informací zvolte modré "Zkušební tisk"

* Pokud chcete tisknout šatní lístky na samolepicí štítky, je nutné používat tiskárnu výhradně od

výrobce Zebra, model ZD 410 s bluetooth konektivitou. Doporučujeme v náročnějších provozech 

nás kontaktovat s předstihem instalace.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY



Pro přicházejícího zvosta zvolte "Příchod", pro odcházejícího hosta "Odchod"

Pro vstup do managerského rozhraní a nastavení aplikace zvolte "Nastavení".

Pro ukončení denní tržby-uzávěrku, zvolte "Uzávěrka".

NÁVOD K OBSLUZE  - ZÁKLADNÍ MENU



Zvolte položky, které si host chce odložit do šatny. Pokud si host odloží dvě bundy na jeden věšák, 

Opakovaně zmáčkněte danou položku. Systém vytiskne jeden šatní lístek, ale započítá cenu pro 

dvě bundy. Pokud chcete namarkovat Bundu a zavazadlo zároveň, můžete použít rychlejší postup

stiskem klávesy "Vše". Pro namarkování položek z obchodu stikněte "Obchod".

Pro vymazání zvolených položek, stikněte položku v bílém dialogovém okně obrazovky. 

Transakci uzavřete stiskem klávesy "OK", systém vytiskne šatnové bločky pro nejbližší volnou pozici.

Pro vytištění poslední tiskové úlohy (například když dojde páska) stikněte "Kopie".

ZÁKLADNÍ MENU - PŘÍCHOD HOSTA



Při odchodu hosta zadejte na klávesnici pozici z šatního lístku a stikněte "OK"

Pro zavazadlo stikněte symbol aktovky (zavazadlo tiskne systém na šatním lístku jako symbol $)

Systém automaticky uzavře pozici a vrátí se na hlavní obrazovku.

ZÁKLADNÍ MENU - ODCHOD HOSTA



Při příchodu hosta postupujte jako v klasickém módu a navolte položky, poté uzavřete stiknutím "OK"

Systém vás vyzve k načtení čárového kódu. Po načtení čárového kódu si systém spáruje kód s pozicí 

v šatně. Čárový kód může být na plastové kartě, tyvek pásce, vstupence, nebo v mobilním

telefonu. Doporučujeme s námi konzultovat podobu čárového kódu, nepoužívat levné laserové čtečky.

ZÁKLADNÍ MENU - MÓD "ČTEČKA KARET"



Při odchodu hosta zvolte na hlavní obrazovce červenou ikonu "Odchod" a následně naskenujte

čárový kód čtečkou čárových kódů. Systém vyhledá v paměti spojení s pozicemi a zobrazí je na

hlavní obrazovce. Pokud si chtěl host jen něco vyzvednout v šatně a ještě neodchází, obsluha

dále zvolí zelené "Příchod". Pokud host již chce opustit prostor a vyzvednout si odložené věci

ze šatny, obsluha zvolí červené "Odchod". Systém automaticky uvolní pozice v šatně k dalšímu

použití.

Důležité upozornění: V případě, že používate jako nosič čárového kódu plastovou kartu, může

docházet ke zneužití ze strany personálu, personál může kartu použít i pro dalšího zákazníka a

využít danou pozici. Pokud používáte vstupenky, nebo pásky tyvek na zápěstí, pak je naopak

tento systém velmi spolehlivý a brání krácení tržby velmi efektivně.

Doporučujeme toto řešení s námi konzultovat.

ZÁKLADNÍ MENU - MÓD "ČTEČKA KARET" ODCHOD HOSTA



Ryhlé menu je nejjednodušší šatnový program z naší nabídky. Systém tiskne dle nastavení v 

systému buď číselnou řadu od 1-9999, nebo nastavenou řadu pro danou šatnu např. A1-A999

Pro odložení bundy obsluha zvolí zelené "Bunda", pro zavazadlo červené "Zavazadlo".

Pokud si zákazník chce odložit obojí, obsluha si ušetří čas stisknutím kombinace tlačítek, 

"Bunda a Zavazadlo". Systém po zmáčknutí požadovaných tlačítek automaticky vytiskne

šatnové lístky, buď na klasický termopapír, nebo na samolepicí štítek (dle nastavení systému)

Pro vstup do nastavení systému stiskněte modré "Nastavení" pro uzávěrku tržby oranžové

"Uzávěrka"

RYCHLÉ MENU



Tato verze programu slouží výhradně k markování vstupného. Na základě požadavku trhu, kdy se 

klasické pokladní systémy ukázaly jako naprosto nepoužitelné, namarkování trvalo řádově

5-10 vteřin, tvořili se velké fronty, jsme se rozhodli pro vyvinutí tohoto speciálního programu.

Doporučujeme jej používat v mobilním telefonu připnutém k zápěstí obsluhy.

Obsluha stiskne požadovaný počet vstupenek, systém vytiskne předem nadefinovanou vstupenku

v nastavení systému. Pro vytištění kopie obsluha stiskne "Kopie". Pro vstup do nastavení

"Nastavení" pro uzávěrku "Uzávěrka".

VSTUPENKOVÝ MÓD



Volné pozice jsou zelené, obsazené červené.

Obsluha zvolí číslo pozice v šatně, na kterou chce odložit bundu od zákazníka, poté je možné

domarkovat odložení zavazadla stiknutím červené ikony kufru, dále pokud je zpoplatněn vstup, 

pokračuje namarkováním vstupenky. Vstupenky lze v nastavení nadefinovat dvě, jsou barevně 

odlišeny pro snazší orientaci. Uprostřed na spodní liště je vzhledem k možným složitějším výpočtům

účtované ceny diagram, který ukazuje sumu celé transakce.

Následně lze transakci uzavřít dvěma způsoby. 

1) buď stiskem "Odbaveno" kdy systém zaznamená tržbu do paměti a vytiskne šatnové bločky 

2) stiknutím "Účtenka" kdy se transakce uzavře způsobem 1) a zároveň vytiskne účtenku

k dané transakci. Pokud uzavřu transakci způsobem 1) lze účtenku k dané transakci vytisknout 

opožděně stistem "Účtenka". Ta je v paměti uložena do další namarkované transakce.

Pro tisk kopie poslední tiskové úlohy stiskněte červenou ikonu dokumentu na liště v pravo dole.

Pro přechod na jiné pozice v šatně lze obrazovkou buď rolovat po obrazovce nebo se používají

ikony na levé straně obrazovky, které překliknou na další obrazovku pozic v šatně.

Při odchodu hosta se pozice uvolní dlouhým stiskem dané pozice po dobu jedné vteřiny.

Pozice změní barvu na červenou a je volná k dalšímu použití.

Pro vstup do nastavení systému stiskněte vlevo nahoře modrou ikonu ozubeného kola, pro 

uzávěrku denní tržby stiskněte oranžovou ikonu vlevo nahoře se symbolem nákupního vozíku.

ŘÁDKOVÉ MENU



Tato verze umožňuje použít systém ve větší šatně, kde je potřeba věšet na jeden věšák více bund.

V nastavení je nadefinována číselná řada pro danou šatnu, obsluha jen stiskne požadovaný počet

k vytištěný šatnových bločků pro bundu nebo pro zavazadlo. Pod názvem "Bunda" se volí šatnové

bločky pro bundu, pro zavazadla pod názvem "Zavazadlo". Tento systém může buď tisknout

účtenku k transakcím automaticky (nutno zadat v nastavení systému) nebo na vyžádání po uzavřené

transakci stiskem "Účtenka". Účtenka je v paměti uložena do namarkování další transakce.

Vytištění poslední tiskové úlohy stisknutím "Kopie" je v této verzi chráněno managerským 

heslem, aby obsluha nemohla systém zneužít.

Tato verze má novou funkci - Pauza.

Pokud zákazník jde jen na cigaretu a neopouští prostor natrvalo, obsluha stiskne "Pauza"

Pro vstup do nastavení stikněte "Nastavení" pro uzávěrku stiskněte "Uzávěrka"

MNOŽSTEVNÍ MENU



Při odchodu zákazníka na "Pauzu" obsluha zadá jeho kód šatního lístku. Na levé čísti obrazovky pro 

zavazadlo, na pravé straně pro zavazadlo. Obsluha nemusí zadávat "písmeno" řady v šatně, to

systém přiřadí automaticky dle nastavení kapacity dané šatny (řady).

Volba se potvrdí stisknutím zeleného "OK" a systém vytiskne šatnový bloček s nápisem 

"VRÁCENKA". Obsluha šatny si ponechá vrácený šatní lístek pro danou pozici a až se zákazník vrátí

z pauzy, prokáže se danou "Vrácenkou" a obsluha šatny vymění zákazníkovi "Vrácenku" za 

klasický šatnový bloček.

MNOŽSTEVNÍ MENU - PAUZA



Kombinované menu slouží jako hybrid mezi řádkovým a množstevním menu.

Používá se v případě, kdy chceme používat konkrétní pozice v šatně, například zadní pozice na

začátku večera, kdy je dostatek času na náročnější transakce na vzdálenějších pozicích.

Volné pozice jsou zelené, obsazené červené.

Obsluha zvolí číslo pozice v šatně, na kterou chce odložit bundu od zákazníka.

Systém po zvolení dané pozice přeskočí na další obrazovku, kde se zvolí požadovaný počet.

Zavazadla se markují stisknutím "Zavazadlo"na liště vlevo dole.

Pro přechod na jiné pozice v šatně lze obrazovkou buď rolovat po obrazovce nebo se používají

ikony s čísly na levé straně obrazovky, které překliknou na další obrazovku pozic v šatně.

Při odchodu hosta se pozice uvolní dlouhým stiskem dané pozice po dobu jedné vteřiny.

Pozice změní barvu na červenou a je volná k dalšímu použití.

Při odchodu zákazníka na "Pauzu" obsluha zadá jeho kód šatního lístku. Na levé části obrazovky pro 

bundu, na pravé straně pro zavazadlo. Obsluha nemusí zadávat "písmeno" řady v šatně, to

systém přiřadí automaticky dle nastavení kapacity dané šatny (řady).

Volba se potvrdí stiknutím zeleného "OK" a systém vytiskne šatnový bloček s nápisem 

"VRÁCENKA". Obsluha šatny si ponechá vrácený šatní lístek pro danou pozici a až se zákazník vrátí

z pauzy, prokáže se danou "Vrácenkou" a obsluha šatny vymění zákazníkovi "Vrácenku" za 

klasický šatnový bloček.

Pro vstup do nastavení systému stiskněte vlevo nahoře modrou ikonu ozubeného kola, pro 

uzávěrku denní tržby stiskněte oranžovou ikonu vlevo nahoře se symbolem nákupního vozíku.

KOMBINOVANÉ MENU



Náhled denní tržby v průběhu tržby je možné vytisknout po vstupu do sekce "Nastavení" a dále

v hlavním rozcestníku systému v sekci "Historie".  V této sekci se ukládají veškeré uzavřené tržby, 

je možné je detailně rozkliknout, opakovaně vytisknout. Jednotlivé uzávěrky nejsou vázány na 

konkrétní datum, jak je tomu mnohdy nevhodně v pokladních systémech, kdy manager neví pod

jaké datum má tržbu přiřadit. V našem systému je uzávěrka OD/DO. Počátek následující uzávěrky 

začíná běžet při uzávěrce a její konec je při další uzávěrce. Začátek uzávěrky je datum nalevo a datum 

ukončení tržby, datum napravo. Poslední tržba ještě není uzavřena a proto chybí údaj o uzavření.

Náhled denní tržby rozklikneme stiskem dané tržby.

Průběžnou tržbu můžeme vytisknout stiskem "Tisknout uzávěrku" v otevřené tržbě 

(první řádek v pořadí) tržba je vytištěna ale není provedena uzávěrka denní tržby.

NÁHLED DENNÍ TRŽBY



Uzávěrka je nezvratný proces a proto jej záměrně poněkud prodlužujeme. Je rozdělen do několika

fází. V první fázi se systém zeptá, zdali chceme provést uzávěrku denní tržby.

Pro pokračování stiskněte zelené "ANO" pro stornování procesu stiskněte červené "NE"

UZÁVĚRKA DENNÍ TRŽBY



Naše programy mají inteligentní funkci "zapomenutých věcí". Ta slouží jednak k upozornění 

obsluhy, kolik je v šatně ještě nevyzvednutých bund a zavazadel ale zároveň v případě zapomenutí

vytištění kopie těchto transakcí (šatnových bločků). V případě, že by šatna měla pevné pozice

a netiskly se kopie šatních lístků pro obsluhu, která je připne k bundě, byly by bundy následně

neidentifikovatelné. Proto systém vytiskne kopie daného šatního lístku - vždy 2 kusy.

Jeden kus se připne k bundě a přesune se do "zapomenutých věcí" a druhou kopii šatního lístku si

přidá manager k denní tržbě. Později, když například zákazník volá, zdali je tam jeho nevyzvednutá 

bunda, manager ji nemsuí chodit hledat, ale v kanceláři se podívá k dané tržbě a pokud nalezne

identický šatní lístek který má zákazník u sebe, má jistotu, že bunda ještě nebyla vydána.

Pro správné fungování je nutné mít dobře nastaveno v nastavení systému programu, tedy

"Tisk zapomenutých věcí" zeleně. To se používá výhradně v případě, kdy se používá příchod a odchod!

V případě ostatních programů, kde se nepoužívá evidence odchodu by systém nežádaně vytiskl

kopie všech odložených věcí do šatny!

Děkujeme za používání našich programů organizace e-šatna.cz.

Rádi přivítáme Vaše návrhy na zlepšení.
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