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JEDINÝ SOFTWARE NA TRHU  
PRO ORGANIZACI PROVOZU ŠATNY 1

URYCHLÍ PROVOZ A ZPŘEHLEDNÍ 
OBRAT, ZAMEZÍ KRÁCENÍ TRŽBY 2

TISKNE ŠATNOVÉ BLOČKY S LOGEM, 
DAŇOVÉ DOKLADY, EVIDUJE TRŽBU3

3 MOŽNOSTI IDENTIFIKACE KLIENTA 
(ČÁROVÝ KÓD, ŠATNOVÝ BLOČEK, 
SAMOLEPICÍ ŠTÍTEK)

4

6 VERZÍ PROGRAMU S ROZDÍLNOU 
LOGIKOU A HLAVNÍ OBRAZOVKOU5

LZE KOMBINOVAT S NAŠIMI DALŠÍMI 
PROGRAMY

6 Vyhovuje všem zákonným normám evidence tržby  
v šatně nebo vstupného. 

634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele  
563/1991 Sb., zákon o účetnictví - povinnost vydávat účetní doklady,  

235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) 
112/2016 Sb., zákon o evidenci tržeb od 1.5.2020 (3. vlna EET) 
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Základní menu
‣ Obsluha systému zaznamenává příchod a odchod 

zákazníka. Při příchodu zadá do systému počet odložených 
věcí (bundu, zavazadlo, popřípadě další ks).  
Cenu lze stanovit pro jednotlivé kusy svršků 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. Program 
automaticky nabízí nejbližší volné pozice a používá je 
opakovaně a urychluje tak provoz. 

‣ Tato verze se používá v menších provozovnách, kde hosté 
přicházejí a odcházejí v průběhu večera a kapacita šatny 
vyžaduje opakované používání pozic. 
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Rychlé menu
Doporučujeme!

‣ 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 
používat na mobilním telefonu připnutém k zápěstí 
obsluhy šatny, proces se ještě urychlí, 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. 
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Vstupenkový mód
Čekáte hodně hostů.

‣ 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. 

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



6

Množstevní menu
Velký sál není problém!

‣ 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. 

‣ Tento program se používá ve velkých sálech s 
velkou kapacitou a mnoha šatnami, například 
velký sál Lucerny v Praze s osmi šatnami a 
kapacitou cca 2000 osob. 
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Řádkové menu
Šatna i vstupné najednou.

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

‣ 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. 
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Kombinované menu
Pro plesy a kongresy.

‣ Poslední verze programu, nejsložitější funkcionalita 
je v tomto menu. Je to kombinace dvou 
obrazovek s rozdílnou logikou, verzí řádkového a 
množstevního menu. Pozice lze používat ze 
zadních 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 stiknutí 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 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 velký sál Lucerny v Praze.
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