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Transakce mimo systém EET  
 

1. Definice 
 

Na pokladně CHD 3050 lze nastavit prodej mimo evidenci EET. Tento typ prodeje se vztahuje na prodej “Přes 
ulici“ pro některé restaurační provozy.  
Tato funkcionalita je podporována od verze webového rozhraní 1.1.3  a verze firmware pokladny 3.47.0 . 
Pokud jsou instalovány nižší verze, je potřeba aktualizovat. 
 

Použití této funkce je zcela na zodpov ědnosti provozovatele. P ři neoprávn ěném použití hrozí sankce!  
 

 

2. Nastavení 
 

V paměti pokladny je nastaveno 5 různých platebních prostředků. Platba číslo 1 je vždy HOTOVOST, ostatní 
platby mají jiné názvy a vlastnosti. Vybere se tedy jedna z plateb a nastaví se její název a ostatní vlastnosti. 
Pokud se platby nastavují v aplikaci DataManager, jděte do menu Sekce – Platby, měny – Platby. Po 
nastavení se platby musejí poslat do pokladny. Příklad je na následujícím obrázku.  
 

 
 

Na klávesnici pokladny jsou ve výchozím nastavení přiřazeny 2 platby, čísla 1 a 2. V případě potřeby je 
možné na nějaké volné klávesy nadefinovat další platby. 
 

  
 

Platba č. 1 

Platba č. 2 
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Další vlastnosti a výběr platby, která se má vyjmout z evidence EET, se provádí ve webovém rozhraní. Jděte 
do Menu – EET – Rozšířená nastavení. Vyberte platební prostředek a klik na [Uložit]. 
 

 
 

Transakce, ukončená na pokladně tímto vybraným platebním prostředkem se NEBUDE posílat na server 
EET. Musí to být transakce ukončená výhradně pouze touto platbou. Tržba se ale samozřejmě započítá do 
prodejních výsledků na pokladně, jedná se o regulérní účtenku. Pozor! Pokud by se použila smíšená platba, 
kde by vybraná platba byla použitá k částečné platbě v kombinaci s jinou platbou, tak takováto transakce se 
posílá na server EET.  
 
V tomto případě – zachyceném na obrázcích - se platba číslo 2 pojmenovaná na pokladně ROZVOZ vyjme 
z evidence EET a nebude se posílat. Zároveň se tato platba nebude ukládat do seznamu odeslaných 
transakcí (protože se neposílá). 


