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1 | PODĚKOVÁNÍ  
 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za koupi pokladního systému iPub Darwin. Pro správné používání 
a fungování tohoto zařízení důkladně prostudujte návod k použití, kde se dozvíte nejen jak 
s zařízením pracovat, ale i jak předcházet chybám a zbytečným servisním zásahům. Pokud řešení 
problému v návodu nenaleznete, stačí zavolat telefonní linku Vašeho prodejního střediska, nebo 
navštívit internetové stránky na adrese http://darwin.ipub.cz. 
 

2 | UPOZORNĚNÍ 
 
Prosím přečtěte si pozorně následující odstavce. Obsahují základní podmínky potřebné pro provoz 
systému iPub Darwin a vymezují základní pravidla vztahu zákazníka a výrobce systému.   
 
 

1. společnost iPub s.r.o. neručí za škody způsobené provozováním pokladny, či škody   způsobené 
nedodržením návodu k použití. Rovněž není odpovědná za škody způsobené neodbornou instalací, či 
opravou neautorizovaným servisním střediskem.  

 
2. bezdrátová technologie wi-fi může být v některých případech rušena jiným vysílačem signálu, či další 

wi-fi sítí. 
3. Na ovládání pokladny iPub Darwin používejte výhradně dodávaný stylus, případně bříško prstu. 

Předejdete tak poškození displeje. 
 

4. Životnost displeje výrazně prodloužíte zachováním ochranné fólie. 
 

5. Při každodenním užívání dbejte, aby se během provozu vždy v nabíjecí kolébce dobíjela náhradní 
baterie. Předejdete takto ztrátě dat, či výpadkům v plynulosti provozu. 

 
6. Pro správné fungování systému používejte pouze autorizované značky příslušenství. 

 
7. Chraňte všechny komponenty systému před vodou. Pokladna by neměla být obsluhována osobou, 

která má mokré ruce. Voda by mohla proniknout do pokladny a způsobit selhání součástek. 
 

8. Pro prodloužení životnosti tiskárny účtů dodržujte několik základních pravidel, která vám pomohou 
předejít nežádoucím poruchám: 

 
9. Při tisku účtenky vyčkejte až tiskárna ukončí tisk. Nevytrhávejte účtenku během tisku. 
10. Používejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu, nebo zkrátit 

její životnost. 
11. Při zobrazení barevného pruhu označujícího konec pásky zajistěte její včasnou výměnu. Pozdní 

výměna může poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. 
 

12. Komponenty systému čistěte suchou, případně mírně navlhčenou měkkou látkou. Nepoužívejte čistící 
prostředky jako benzín, či ředidlo. Vždy dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pokladny. 

 

3 | VAROVÁNÍ 
 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE OCHRANÉ KRYTY 
KOMPONENTŮ. SERVISNÍ ZÁSAHY PŘENECHÁVEJTE VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÉMU 
SERVISNÍMU STŘEDISKU.  
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4 | ZAČÁTEK 
 

Jak pokladnu spustím a jak se přihlásím? 

Darwina vždy zapínejte a vypínejte tlačítkem se symbolem  ve středu horní části přístroje. Po 
kliknutí na plochu s logem iPub se Vás přístroj zeptá „spustit iPub Darwin?“, nyní stačí stisknout 
Yes. 
 
Po naběhnutí systému se zobrazí okno přihlášení uživatele. V rolovacím menu vyberete uživatele, 
kterého chcete přihlásit a na číselné klávesnici zadáte nastavené heslo. Pokud v hesle uděláte 
chybu, vymažte jej tlačítkem CL. 
 
Tlačítkem STORNO vypínáte a opouštíte systém iPub Darwin a vracíte se na základní obrazovku. 
 
Odlišnosti terminálů SCR a iSCR 
Pro verzi softwaru pro pokladní terminály Darwin SCR  a Darwin iSCR není třeba ničeho jiného než 
stisknout startovací tlačítko na pravém boku terminálu. Pokladna se nastartuje zcela automaticky. 
 

Co mě čeká na úvodní obrazovce? 
Po přihlášení se na obrazovce objeví rozcestník jednotlivých Darwinových funkcí. Na displeji vidíte 
také ukazatel stavu baterie, aktuální datum a čas nebo jméno přihlášeného uživatele.   
 
Pod tlačítkem PRODEJ se skrývá sekce ve které se budete pohybovat nejčastěji – tedy tabulka 
účtů, nebo prostředí přímého prodeje (pro obchodní verzi pokladny iSCR) a prostředí samotných 
finančních operací.  
 
Pod tlačítkem PROGRAMOVÁNÍ naleznete nastavení jednotlivých Darwinových funkcí a možností.  
 
Po kliknutí na tlačítko UZÁVĚRKY můžete spravovat, kontrolovat a tisknout různé typy uzávěrek. 
 
Tlačítkem ODHLÁSIT opouštíte program a vracíte se k obrazovce PŘIHLÁŠENÍ. 
 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud při provozu pokladny budete vypínat displej přístroje HCR (tlačítkem ) ušetříte baterii a 
prodloužíte tím životnost pokladny.  

 
 
 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud je Vaše pokladna iPub Darwin součástí sítě pokladen, nebo je spojena s počítačovým 
programem pro její správu, důsledně kontrolujte, zda jsou všechna ostatní zařízení napojené na 
pokladnu nastaveny stejně jako Vaše pokladna iPub Darwin.  
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5 | NASTAVENÍ 
 

A  | PROVOZNÍ NASTAVENÍ 

Co jsou to skupiny? 
Skupiny v registračních pokladnách dělí sortiment v pokladně do dvou částí. Standardně jde o 
skupiny KUCHYŇ a VÝČEP. Název těchto dvou pojmů vcelku přesně vysvětluje, co která skupina 
zahrnuje. Do skupiny VÝČEP zahrnete oddělení a do něj příslušející PLU položky, které na výčep 
patří (tzn.: oddělení „nealkoholické nápoje“ a PLU „soda“) 
 
Skupina určuje společné vlastnosti velkému množství položek a pokud je dobře nastavíte, budete mít 
později lehčí práci s programováním oddělení a PLU položek. 
Jak se tedy skupiny nastavují? 
 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku skupiny. Objeví se formulář pro zadávání vlastností 
skupin. Skupiny můžete přejmenovat podle potřeb Vašeho podniku, ale doporučujeme zachovat 
vžité označení kuchyň a výčep.  
 
Nabídka kuchyňská tiskárna slouží u skupin k základnímu nastavení tisků. Z nabídky tiskáren 
(aktivní tiskárny nastavuje autorizovaný servis při instalaci pokladního systému)  vyberte tiskárnu, na 
kterou chcete odesílat objednávky při prodeji. Pokud nezadáte u dané skupiny žádnou tiskárnu 
(hodnota „žádná“) objednávky na tuto skupinu nebudou zasílány.  
 
Daňová skupina určuje daňovou zátěž stanovenou zákonem na většinu zboží náležející do skupiny. 
Aby měly všechny položky ve skupině stejnou daň,  nastavte ji zde a kdekoliv jinde po Vás bude 
pokladna chtít nastavit daňovou skupinu, použijte hodnotu „výchozí“. Pokud budete chtít pro určité 
oddělení, nebo PLU položku nastavit jinou daň, stačí vybrat jinou hodnotu než výchozí přímo 
v nastavení příslušného oddělení, nebo PLU položky. 
  

Co to je oddělení a jak ho vytvořit, upravit nebo odstranit? 
Oddělení je nástroj pro vytvoření systému pro práci s pokladnou. Oddělení si můžeme představit jako 
velký koš plný zboží, který leží v kuchyni nebo na výčepu. 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku oddělení. Na obrazovce se objeví seznam již 
vytvořených oddělení a možnosti „přidat oddělení“ a „odstranit“. Pro vytvoření nového oddělení 
klikněte na tlačítko „přidat oddělení“, otevře se zadávácí formulář pro tvorbu oddělení. V hierarchii 
pokladny stojí oddělení níže než skupina a výše než PLU položka. Je proto ovlivňováno 
nastavením vlastností skupiny a ovlivňuje vlastnosti PLU. Pokud chcete pro oddělení zachovat 
vlastnosti danné skupiny, vyplňujte do formuláře hodnotu „výchozí“, vždy tam, kde chcete aby se 
pokladna chovala podle nastavení skupiny.   
 
Nabídka kuchyňská tiskárna slouží u oddělení ke stejnému nastavování vlastností, jako v případě 
skupiny.  
 
Daňová skupina určuje daňovou zátěž stanovenou zákonem na většinu zboží náležející do 
oddělení. Pro většinu oddělení není třeba nastavovat jinou hodnotu daně než „výchozí“ , pokladna 
automaticky pozná, že má počítat s daní nastavenou pro skupinu. Pokud chcete nastavit jinou daň 
pro toto oddělení, vyberte příslušnou hodnotu pro výpočet daně  ze seznamu. Všechny PLU položky 
v tomto oddělení budou používat tuto hodnotu bez ohledu na nastavení skupiny. 
 
Nabídka skupina umožňuje zařadit oddělení do příslušné skupiny.  
 
Název oddělení zvolte podle svých zvyklostí a s ohledem na jednoznačnost názvu. Podle názvu 
oddělení (alkoholické nápoje, minutky etc…) budete při prodeji dohledávat  PLU položky. 
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Mínusové oddělení je funkce umožňující vytvořit speciální oddělení například pro vratné láhve, nebo 
libovolné PLU položky se zápornou cenou. Nastavením hodnoty ANO budou všechna PLU 
v mínusovém oddělení prodávána se zápornou cenou. 
 
 
Odlišnosti terminálů SCR a iSCR 
Pořadí – určuje místo v tabulce oddělení, na kterém se bude toto oddělení zobrazovat. Zadejte 
číslo, které odpovídá umístění oddělení v tabulce. 
 
Po nastavení vlastností oddělení klikněte na tlačítko ZPĚT pro potvrzení a uložení nastavení. 
 
Vlastnosti oddělení upravíte, dvojitým poklepáním na jeho název v seznamu již vytvořených 
oddělení. Po upravení vlastností oddělení klikněte na tlačítko ZPĚT pro potvrzení a uložení 
nastavení. 
 
Oddělení smažete označením nechtěného oddělení jedním kliknutím (oddělení v seznamu bude 
označeno modře) a stisknutím tlačítka odstranit.   

Jak vytvořit PLU položku a jak jí upravit? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku PLU (price look up – soubor vlastností každé 
jednotlivé věci, kterou prodáváte – ceny, množství na skladě, daňové skupiny, názvu atd…) a kliknete 
na tlačítko vytvořit nové PLU. Otevře se formulář pro zadávání vlastností PLU. Do kterého postupně 
zadáte všechny potřebné záznamy o zboží. Postup zadávání vidíte na zadání položky „Pivo“.  
 
Prvním záznamem je číslo PLU. Slouží k umístění položky v seznamu zboží. Číslo PLU nemusíte 
vyplňovat, pokladna si jej doplní automaticky na poslední místo v seznamu. Protože pivem začínáme, 
bude mít číslo 1. Číslo PLU je však důležité pro další práci s pokladnou. Při prodeji ho totiž stačí 
naťukat a pokladna pozná, že chcete prodat položku s tímto číslem.  Můžete si proto číslo PLU 
nastavit tak, aby se Vám dobře pamatovalo, především u často prodávaného zboží. Pivo budete 
zřejmě servírovat zákazníkům často a proto mu výsadní postavení na prvním místě ponecháme, 
alespoň v tomto návodu.  
 
Název zboží změníte vymazání starého textu a zadáním nového názvu pomocí textové klávesnice. 
Název podporuje české znaky a je omezen počtem 24 znaků. 
 
Cena zboží se opět snadno zadává pomocí číselné klávesnice. Cena, kterou zadáváte již obsahuje 
DPH. 
 
Kuchyňská tiskárna – pokud zadáte hodnotu ano, bude objednávka na tuto položku tisknuta na 
kuchyňské tiskárně, pokud ji používáte. 
 
V políčku oddělení přiřazujete položce příslušnost k určitému oddělení. (dříve než začnete zadávat 
PLU, vypracujte si systém oddělení, který Vám bude vyhovovat, )  Pro naše milé pivo bude ideální 
oddělení „alkoholické nápoje“. Oddělení zadáte vybráním příslušné položky ze seznamu. 
 
Daňovou skupinu nastavujete pouze v případě, že chcete aby položka měla jiné než standardní 
zdanění 19%. 
 
Množství kusů nastavujete pro základní přehled o počtu kusů zboží, který zadáváte při přijetí zboží. 
Pokladna pak postupně odečítá prodané kusy. Pro přesnější přehled o skladě použijte program 
skladového hospodářství. 
 
Záporné PLU nastavením hodnoty ANO bude tato položka mít zápornou cenu. To je využitelné 
například u vratných lahví, či jiného zálohovaného zboží. 
 
Šťastná hodina je funkce pokladny, která umožňuje nastavit dobu, kdy bude na určité zboží 
uplatňována sleva. V danou hodinu nebude třeba zásahu personálu a sleva se bude automaticky 
uplatňovat na PLU, které budou mít zaškrtnuty ANO v políčku Šťastná hodina. 
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Vázané PLU – umožňuje nastavit spojení této PLU položky  s jinou tak, že jsou prodávány vždy 
společně. Do kolonky zapište číslo PLU, které chcete s touto položkou prodávat. Tuto funkci můžete 
využít například pro přípravu míchaných nápojů. 
 
Odlišnosti terminálů SCR a iSCR 
 
Pořadí v oddělení – po kliknutí na tuto kolonku se v pravé části obrazovky objeví obsah oddělení, do 
kterého chcete PLU položku přidat. Kliknutím do tohoto prostoru určíte na jakém místě se bude 
položka objevovat. 
 
Pořadí v terminálu – umožňuje umístit  položku mezi hot klávesy. Stejným způsobem jako 
umisťujete PLU položku do oddělení, umístěte položku i mezi hot klávesy.  
 
Barva v terminálu – určuje barvu tlačítka, kerou bude položka mít mezi hot klávesami. Barvu tlačítka 
změníte pomozí šipek v kolonce Barva v terminálu. Pod písmeny ABC se bude zobrazovat barva, 
kterou méte právě navolenou. 
 
 
 
Po nastavení vlastností PLU klikněte na tlačítko ZPĚT pro potvrzení a uložení nastavení. 
 
Položku PLU můžete upravit podobným postupem, jakým ji tvoříte. V záložce NASTAVENÍ otevřete 
nabídku PLU a v seznamu vytvořených položek najdete tu, kterou chcete editovat. V okamžiku kdy jí 
máte na obrazovce, stačí dvakrát kliknout a otevře se Vám formulář pro zadávání a úpravu. Položku 
můžete také vymazat. V seznamu vytvořených položek jednou klikněte na vybranou položku a 
stiskněte tlačítko SMAZAT POLOŽKU.  

Jak začít a nastavit základní funkce pokladny? 
Než začnete svou pokladnu iPub Darwin používat v plném provozu věnujte čas nastavení základních 
funkcí pokladny a uspořádání systému skupin a oddělení. 
 
Pro vstup do nastavení použijte tlačítko PROGRAMOVÁNÍ a vyberte nabídku Funkce. Otevře se 
Vám formulář, do něž již jen nastavujete hodnoty. 
 
Počet stolů (Počet účtů) – stolem se v registrační pokladně rozumí počet otevíratelných účtů, 
které budete potřebovat při obsluze. Každý stůl představuje jednoho zákazníka, či zákaznickou 
skupinu.  
 
Základním a zároveň minimálním počtem stolů je 25, což je počet, který se vejde na displej pokladny 
bez dalšího listování. Počet účtů je však neomezený a můžete jej měnit během prodeje tlačítkem 
PŘIDAT ÚČET, bez vstupu do PROGRAMOVÁNÍ.   
 
Pokud chcete upravovat počet stolů, musí být veškeré účty uzavřené! 
 
Funkce ½ - nabídka slouží k přepočtu ceny polovičních porcí, malých panáků ze standardních PLU 
položek. Číslo vyjadřuje hodnotu násobku ceny, kterou chcete pro poloviční porci používat. Název 
„1/2“ je pouze vžitým označením, většinou je obvyklé, že cena poloviční porce jídel je vyjádřena 
jiným násobkem. Nastavte hodnotu. která nejvíce vyhovuje vašim potřebám.  
 
Finanční prodej – nastavením hodnoty ANO umožníte prodávat bez rozlišování na jednotlivé PLU 
položky. V uzávěrkách pak neuvidíte konkrétní názvy prodaného zboží, ale pouze celkovou sumu 
prodanou do skupin kuchyň a výčep. Tuto funkci lze využívat v případě, kdy nepotřebujete 
shromažďovat podklady pro inventuru, nebo při prodeji nového či pro personál nečekaného zboží. 
 
Dotaz na hlavní heslo – doporučená hodnota ANO. Heslo pro zabezpečení Vaší pokladny před 
zneužitím.  
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Tisk skupin zvlášť – při nastavení hodnoty ANO budou objednávky na kuchyň a výčep vyjíždět 
samostatně. Tuto funkci použijete v případě, že využíváte kuchyňskou tiskárnu a chcete, aby kuchař 
dostával pouze objednávky na jídlo a obsluha baru pouze objednávky na svůj sortiment.  
 
Tisk účtenek – funkce Vám umožní zakázat (NE), či povolit (ANO) automatický tisk účtenek pro 
hosty. Funkce především snižuje tiskové náklady. Doklad pro zákazníka vytisknete teprve na jeho 
žádost pomocí tlačítka kopie. 
 
Úplné vypnutí tisku – vypíná veškeré funkce tiskárny. Tuto funkci využijete především při 
zaškolování, nebo u provozů, které se obejdou bez tiskárny. 
 
Kontrola tisků – pokud nastavíte pro tuto funkci hodnotu ANO, pokladna vždy zkontroluje, zda byla 
tisková úloha bez problémů odeslána do tiskárny. V opačném případě nabídne tiskovou úlohu 
opakovat, či zrušit. 
 
 
Odlišnosti terminálů SCR a iSCR 
Aktivní list Hot kláves – do této kolonky zadejte, který list Hot kláves chcete, aby se automaticky 
zobrazoval při zapnutí pokladny. 
 
 
Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ZPĚT. 

Jak nastavím jednotlivé profily členů personálu? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku Obsluha. Otevře se Vám seznam již existujících 
číšnických účtů.  
 
První místo automaticky zaujímá Váš profil. Dvojitým poklepáním na první řádek seznamu otevřete 
formulář pro editaci. V kolonce Název můžete zadat jméno správce pokladny. V kolonce Heslo si 
nastavte libovolné číselné heslo, pod které se budete do pokladny přihlašovat. Ostatním hodnotám 
nemusíte věnovat pozornost. Profil majitele je automaticky nastaven tak, aby měl veškerá oprávnění 
pro práci a nastavení pokladny.  
 
Stisknutím tlačítka ZPĚT potvrďte nastavení a vraťte se k seznamu číšníků. 
 
Tlačítkem Přidat vytvoříte nový uživatelský profil. Při nastavení číšnických profilů dbejte na pravidla 
nastavení zabezpečení. Zabráníte tak zneužití pokladny.  

Jak nastavím hodnoty DPH? 
 Hodnoty daně z přidané hodnoty jsou pro pokladnu iPub Darwin přednastaveny výrobcem a 
naleznete je v záložce PROGRAMOVÁNÍ pod nabídkou DPH. Zde najdete zadávací formulář pro tři 
hladiny DPH. Pokud Vám toto zdanění nevyhovuje, zadejte vlastní hodnoty.  
 
DPH pak nastavujete podle potřeby vybráním jedné ze tří možností ze seznamu. V nastavení 
skupiny nastavte DPH, které bude v dané skupině nejčastěji využívané. V nastavení oddělení pak 
zadávejte hodnotu výchozí, pokud chcete, aby daňová zátěž pro oddělení byla stejná jako DPH celé 
skupiny. Pokud chcete, aby oddělení mělo jinou daňovou zátěž, snadno ji nastavíte vybraním 
hodnoty ze seznamu. Pro položku PLU platí to samé. Nastavíte-li hodnotu výchozí, převezme PLU 
daňovou zátěž nadřízených množin. Pokud chcete, aby PLU položka měla jiné DPH, než vše 
ostatní, vyberte hodnotu ze seznamu, tím přebijete nastavení skupiny i oddělení.      
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud je Vaše pokladna iPub Darwin součástí sítě pokladen, nebo je spojena s počítačovým 
programem pro její správu, důsledně kontrolujte, zda jsou všechna ostatní zařízení napojené na 
pokladnu nastaveny stejně jako Vaše pokladna iPub Darwin.  
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Jak nastavím kurz pro Euro? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku Kurzy. V kolonce Kurz Euro nastavte hodnotu, 
kterou chcete používat. 
 
Stisknutím tlačítka ZPĚT uložíte nastavení. 

Jak nastavit slevy a V.I.P. účty? 
S pokladnou iPub Darwin můžete nastavit řadu druhů slev jak pro zákazníky, tak pro personál, nebo 
významné hosty Vašeho podniku. 
 
 
V.I.P. účet – pro významné zákazníky Vašeho podniku umožňuje Darwin vytvořit V.I.P. účet, který 
slouží pro prodej zboží zdarma „na účet podniku“. Pomocí V.I.P. účtu neztratíte přehled o prodaném 
zboží a zároveň Vám toto zboží nebude chybět na skladě. 
 
V.I.P. účet nastavíte snadno v záložce PROGRAMOVÁNÍ, kde otevřete nabídku Účty. Ze seznamu 
účtů vyberete číslo účtu na který chcete uplatňovat slevu pro V.I.P.  
 
 
UPOZORNĚNÍ 

V.I.P. účet může být snadno zneužitelný personálem. Dbejte proto na jeho zabezpečení jak Vaším 
heslem, tak jednoduchou pomůckou v podobě umístění V.I.P. účtu na poslední místo v seznamu 
účtů. Nenechavec tak nebude neustále vystavován pokušení V.I.P. účet zneužívat.  
 
dvojitým poklepáním otevřete formulář pro nastavení účtu. Zde můžete změnit jméno účtu např. „Můj 
účet“ a zadáním hodnoty ANO k položce VIP aktivujete na tomto účtu funkci V.I.P. 
 
Sleva na účet – využijete ji například pro zaměstnanecké slevy. V záložce PROGRAMOVÁNÍ 
otevřete nabídku Slevy. Otevře se Vám seznam šesti aplikovatelných slev, které v základním 
nastavení stoupají po pěti procentech od nuly. Pokud Vám tento systém nevyhovuje, zadejte hodnoty 
slev, které chcete používat vy.  
 
Nastavení uložte stisknutím tlačítka ZPĚT. 
 
V druhém kroku otevřete opět záložku PROGRAMOVÁNÍ a nabídku Účty. Na obrazovce uvidíte 
seznam aktivních účtů, dvojitým poklepáním na jeden z nich, který vyhradíte svým zaměstnancům, 
otevřete formulář pro nastavení účtu. V kolonce Sleva nastavíte příslušnou hodnotu slevy, která bude 
na tomto účtu uplatňována. Při prodeji na tento účet se útrata automaticky sníží o příslušné procento. 
Uplatnění slevy je dohledatelné ve finančních uzávěrkách a můžete pro různé účty aplikovat různé 
hodnoty slev.  
 
Šťastná hodina – je funkce, která umožňuje nastavit pro určitou část dne časově omezenou slevu 
na vybrané PLU položky. Tato sleva se automaticky aktivuje v nastaveném čase. Šťastnou hodinu 
můžete využívat pro akce na podporu prodeje.  
 
Nastavení šťastných hodin naleznete pod záložkou PROGRAMOVÁNÍ v nabídce Šťastné hodiny.  
Otevře se Vám formulář umožňující nastavit dvě různé Šťastné hodiny.  
 
V kolonce Od: Do: nastavte čas, kdy se má Šťastná hodina aktivovat a ukončit. V kolonkách Kč nebo 
% zadejte finanční, nebo procentuální slevu. A kolonka Den v týdnu můžete nastavit, který konkrétní 
den v týdnu bude sleva aktivována. Stisknutím tlačítka ZPĚT uložte nastavení a vraťte se do 
seznamu nabídek. Zde otevřete nabídku PLU a v seznamu PLU položek najděte ty, na které chcete 
aplikovat šťastnou hodinu. Dvojitým poklepání otevřete formulář pro nastavení PLU položky. Šipkou 
doprava přejděte na list č. 2 a v kolonkách Šťastná hodina 1 a Šťastná hodina 2 nastavte hodnotu 
ANO u šťastné hodin, kterou chcete na tuto položku používat. 
 
Stisknutím tlačítka ZPĚT uložíte nastavení. 
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B  | TISKY 
 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud je Vaše pokladna iPub Darwin součástí sítě pokladen, nebo je spojena s počítačovým 
programem pro její správu, důsledně kontrolujte, zda jsou všechna ostatní zařízení napojené na 
pokladnu nastaveny stejně jako Vaše pokladna iPub Darwin.  
 

Jak nastavit pokladnu pro tisk paragonů? 
Propojení tiskárny s pokladnou přenechejte výhradně autorizovanému servisu značky iPub Darwin. 
Předejte tím problémům s bezdrátovou sítí a poruchám tisku. 
 
Pro nastavení tisku účtenek otevřete záložku PROGRAMOVÁNÍ a vyberte nabídku Funkce. Pro 
standardní nastavení tisků musí být v kolonkách Tisk účtenek a Kontrola tisků zadána hodnota 
ANO a v kolonce Úplné vypnutí tisku hodnota NE. V případě, že je toto nastavení správné, 
pokladna je připravena pro zkušební tisk. V záložce PRODEJ otevřete libovolný účet a prodejte na 
něm některou PLU položku. Po stisknutí tlačítka TL uvidíte na obrazovce dialog pro odesílání 
tiskové úlohy na tiskárnu. Paragon bude vytištěn během několika vteřin v závislosti na typu tiskárny a 
vzdálenosti pokladny od přípojného bodu. 
 

Jak nastavit pokladnu, když nechci tisknou každý paragon? 
Pokud nechcete, aby pokladna tiskla každý paragon, nastavte v záložce PROGRAMOVÁNÍ  
v nabídce Funkce hodnotu v kolonce Tisk účtenek na NE. V tomto okamžiku bude pokladna tisknout 
účtenky pouze v případě, že stisknete na přání zákazníka tlačítko Kopie.  

Jak nastavím tisk objednávek pro kuchyňskou tiskárnu? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ v nabídce SKUPINY nastavte pro skupinu Kuchyň kolonku 
Kuchyňská tiskárna na tiskárnu, ze které chcete nechat vyjíždět objednávky do kuchyně. Tlačítkem 
ZPĚT uložte nastavení a vraťte se do seznamu nabídek a otevřete nabídku Funkce. Zde v kolonce 
Tisk skupin zvlášť můžete nastavením hodnoty ANO omezit objednávku pouze na položky ze 
skupiny Kuchyně. Objednávky nápojů nebudou na této tiskárně tisknuty. 
 
Stejným způsobem nastavíte i tisk objednávek na tiskárně pro Výčep.  
 
Vaše nastavení potvrdíte vždy tlačítkem ZPĚT.  
 
Nyní můžete vyzkoušet, zda se Vám nastavení zdařilo. V záložce PRODEJ otevřete libovolný účet a 
prodejte jednu položku se skupiny Výčep a jednu ze skupiny Kuchyně. Stiskněte tlačítko ZPĚT. 
V tomto okamžiku by měla kuchyňská (či barová) tiskárna vytisknout objednávku pouze na zboží 
z příslušné skupiny. Znovu otevřete účet a zaplaťte jej stisknutím tlačítka TL. Účtenka by měla být 
vytištěna pouze na paragonové tiskárně.  
 
Pokud se nastavení nezdařilo, překontrolujte znovu celý postup.  
 
 

Jak vytvořím hlavičku s adresou a názvem mého podniku? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku Logo. Zde máte k dispozici až šest řádků pro vypsání 
údajů, které chcete aby každa účtenka obsahovala. 
 
Vaše nastavení potvrdíte vždy tlačítkem ZPĚT. 
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Jak si přednastavím denní menu? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ vyberte nabídku Menu. Zobrazí se seznam šesti možných menu, ze 
kterých si zákazníci budou vybírat. Dvojitým poklepání otevřete jedno z nich. Otevře se formulář pro 
editování menu. Zadejte název menu. Nyní ve střední části obrazovky vyplňte položky PLU, které 
chcete aby menu obsahovalo. Kliknutí do kolonek v sloupci PLU otevřete seznam PLU, kde dalším 
kliknutím vybíráte správnou položku. Kliknutím do kolonky Počet, zadáváte počet kusů dané položky 
PLU, který bude menu obsahovat. V kolonce Celková cena pokladna zobrazí součet ceny všech 
položek podle cen zadaných pro běžný prodej. V kolonce Nová cena zadejte cenu, kterou chcete pro 
menu používat. Tlačítkem Vynulovat smažete všechny údaje ve formuláři.  
 
Pro uložení údajů a návrat do PROGRAMOVÁNÍ stiskněte tlačítko ZPĚT.  

C | ZABEZPEČENÍ 

Jak zabezpečit pokladnu proti zneužití? 
Pro ochranu tržeb a přehled o prodaném zboží věnujte pozornost nastavení zabezpečení Vaší 
pokladny. Pokladna iPub Darwin má řadu funkcí, které Vám umožní ochránit Vaše tržby před 
zneužitím. Pomocí následujících rad vytvoříte bezpečnostní systém, který bude dohlížet na práci  
s pokladnou, umožní Vám kontrolovat práci Vašich zaměstnanců a kontrolovat základní stavy skladů. 

 

Jak nastavit práva jednotlivým zaměstnancům? 
V záložce PROGRAMOVÁNÍ otevřete nabídku číšníci. Otevře se Vám seznam aktivních 
zaměstnanců. Dvojitým poklepáním otevřete profil zaměstnance, kterému chcete nastavit práva. 
Jednotlivé kolonky představují povolení, či zákaz operace při prodeji. 
 

UPOZORNĚNÍ 

 
Každému zaměstnanci nastavte oprávnění podle míry důvěry, kterou do něj vkládáte. Ale ani 
dlouhodobým zaměstnancům nesvěřujte heslo do svého profilu. Pokud se něco stane, chyba nebo 
podvod budou dohledatelné v uzávěrkách pod jménem odpovědného zaměstnance. 
 
Běžným zaměstnancům nesvěřujte stornování účtu, vstup do programování ani vstup do slevových 
účtů. Nenechte se zvyklat stížnostmi na komplikovanost stornování prostřednictvím nadřízeného, 
nebo dalšími pokusy o zeslabení zabezpečení. Naopak se dobře soustřeďte na chování dotyčného 
zaměstnance.  
 
Nastavte bezpečností systém co nejpřísněji a neoslabujte jej. 
 
Osobně dohlížejte na denní i měsíční uzávěrky. Provádějte alespoň zběžnou kontrolu zboží každý 
den a inventury minimálně každý týden. Důsledně se věnujte dohledání každé chybějící položky. 
 
Vyžadujte po personálu dosledné odevzdávání tištěného paragonu zákazníkovi. Netrpte byť zcela 
nevinné škrtání, či dopisování v tištěném paragonu.  
 
V případě, že Váš podnik má větší sortiment zboží včetně surovin pro kuchyni, investujte do 
kvalitního skladového hospodářství a dohlížejte na operace s recepturami a skladem. 
 
Heslo, které budete používat pro přihlášení do profilu majitele nikomu nesvěřujte. Dbejte na to, aby 
nebylo snadno uhádnutelné a s Vaší osobou nemělo žádnou souvislost (datum narození, rodné 
číslo, telefonní číslo etc…) 
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VIP – umožní zaměstnanci přidávat položky na V.I.P. účet a operovat s ním. 
Účty se slevou – umožní zaměstanci vstupovat a operovat s účty, na kterých je aktivována 
procentuální sleva.  
Programování – umožní zaměstnanci vstup do programování a nastavení pokladny 
Uzávěrky – povoluje a zakazuje zaměstnanci vstupovat do finančních a položkových uzávěrek . 
Číšnickou uzávěrku však nechává dostupnou, pro kontrolu tržby. 
Přímé storno – je funkce umožňující obsluze smazat omylem zadanou položku ještě než účet odloží. 
Storno bude zaznamenáné v uzávěrce, ale položka nebude odečtena ze skladu. Zakázáním této 
funkce zjednodušíte personálu práci, ale vystavujete se nebezpečí zneužití.   
Storno položky – umožňuje smazat položku ze seznamu objednávek po odložení účtu. Po 
stornování položky je vytištěna i záporná objednávka pro kuchyňskou tiskárnu. Tato funkce je snadno 
zneužitelná a proto doporučujeme její používání svěřit pouze důvěryhodným zaměstnancům. 
Storno účtu – je určeno pro nejkrajnější případy, kdy je již účet vyúčtován a obsluha jej potřebuje 
vzít zpět. Např.: Číšník omylem vytiskne paragon pro jiný stůl, než chtěl. V tomto okamžiku je jediným 
přípustným řešením vytisknout storno celého účtu, které položky z již uzavřeného účtu navrátí zpět 
před odkliknutí tlačítka TL a namarkovat položky na účet znovu.  
Tuto funkci přenechte pouze vedoucím pracovníkům, nebo sobě. Předejdete tím nejasnostem 
v uzávěrkách a vedení skladu i případným podvodům. 
Sleva v Kč – umožní zaměstnanci vydávat slevu při prodeji v hotovosti. 
Sleva v % - umožní zaměstnanci vydávat slevu při prodeji v procentech. 
Vklad a výběr – umožní zaměstnanci vybírat a vkládat peníze do pokladny. 
 
 
 
 
 
DOPORUČENÉ NASTAVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY ZAMĚSTNANCŮ 
 
 

 BRIGÁDNÍK ZAMĚSTNANEC VEDOUCÍ MAJITEL 

VIP NE NE NE ANO 

ÚČTY SE SLEVOU NE ANO ANO ANO 

PROGRAMOVÁNÍ NE NE NE ANO 

UZÁVĚRKY NE NE ANO ANO 

PŘÍMÉ STORNO NE ANO ANO ANO 

STORNO POLOŽKY ANO ANO ANO ANO 

STORNO ÚČTU NE NE ANO ANO 
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6 | PRODEJ 
Do prodeje se dostanete kliknutím na záložku PRODEJ. 
 

A  | PŘÍMÝ PRODEJ  
 
Odlišnosti terminálu iSCR 
Obchodní verze pokladny Darwin iSCR nepracuje s otevřenými účty, ale pouze s funkcí Přímého 
prodeje. Po stisku tlačítka PRODEJ se tedy neotevře tabulka účtů, ale prostředí přímého prodeje. 
V návodu pr terminál iSCR ignorujte prosím údaje o používání tabulky účtů a funkcí k přímému 
prodeji nepatřící (viz. níže) 
 
 
Pokud nechcete používat k prodeji účty, nebo není třeba účet otevírat, využijte funkci přímého 
prodeje. V záložce PRODEJ, na obrazovce s tabulkou účtů stiskněte žluté tlačítko PŘÍMÝ 
PRODEJ. Otevře se obrazovka, která vypadá přesně jako běžný otevřený účet, s tím rozdílem, že 
účet přímého prodeje nelze odložit, ani rozdělit a proto se dá využívat pouze v případě, že zákazník 
platí již při objednání. 
 
PRO PŘÍMÝ PRODEJ PLATÍ STEJNÉ OVLÁDACÍ PRVKY A POSTUPY, JAKO V PŘÍPADĚ 
PRODEJE NA ÚČTY.  JEDINÉ OMEZENÍ JE NEMOŽNOST POUŽITÍ FUNKCÍ ODLOŽIT ÚČET, 
STORNO POLOŽKY A PŘESUNOUT NEBO ROZDĚLIT ÚČET. PŘÍMÝ PRODEJ JE 
ZAPOČÍTÁVÁN DO UZÁVĚREK STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO PRODEJ Z OTEVŘENÉHO ÚČTU. 
 

B  | PRODEJ NA ÚČTY 
 

Jak otevřu účet, objednám, odložím účet a vytisknu účtenku?  
Na obrazovce pokladny vidíte 25 polí představujících jednotlivé použitelné účty. Vyberete si číslo 
účtu, který chcete otevřít a poklepete na něj. Otevře se prostředí otevřeného účtu. Ve spodní 
polovině obrazovky se nacházejí tlačítka jednotlivých funkcí a operací. V prostředku obrazovky je 
ukazatel celkové ceny objednávky. Prostor v horní části obrazovky je připraven pro zobrazení 
jednotlivých objednaných položek. V horní části jsou funkční tlačítka ZPĚT, kterým účet odkládáte a 
vracíte se do úvodní obrazovky režimu PRODEJ. Poté listovací šipky, určené pro orientaci 
v objednaných položkách v okamžiku, kdy se objednávka nevejde n první list. Posledním údajem je 
číslo účtu. 
 
Když si zákazník objedná můžete postupovat třemi způsoby: 
 
1. stisknete tlačítko PLU a otevře se Vám seznam jednotlivých oddělení, do kterých jste 
při nastavování rozmístili PLU položky. V příslušném oddělením dohledáte požadovanou PLU 
položku  a dvojitým poklepáním se vrátíte na obrazovku otevřeného účtu. Jak vidíte objednaná 
položka je již vidět v prostoru pro seznam položek. 
 
2. pokud již si pamatujete jaké číslo má PLU položka, kterou si zákazník objednal, 
klikněte na její číslo (zobrazí se v žlutém pruhu uprostřed obrazovky) a jste-li si jistí, jednou klikněte 
na tlačítko PLU. Položka se objeví v seznamu bez listování v seznamu oddělení. 
 
 
3. Pokud nechcete rozeznávat prodané zboží a chcete do pokladny zadávat jen cenu, 
zadejte cenu pomocí číselné klávesnice  a poté klikněte na tlačítko Kuchyň nebo Výčep, podle toho 
kam příslušné zboží spadá. 
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Co v okamžiku, kdy chcete objednat více než jeden kus stejného 
zboží?  
Nejdříve navolte počet, kterým chcete položku násobit a pak postupujte podle jednoho z výše 
zmíněných způsobů. 
 
Nyní již máte v seznamu objednaného zboží všechny položky a chcete odeslat objednávku například 
do kuchyně a účet nechat otevřený do doby, než se zákazník nerozhodne platit, nebo přiobjednat 
zboží. Aby se toto stalo, stačí stisknout tlačítko ZPĚT. Pokud máte již nastavenou kuchyňskou 
tiskárnu, tak objednávka právě vyjíždí a vy se vracíte na základní obrazovku režimu PRODEJ. 
 
Mezi ostatními čísly účtů vidíte ten, který jste právě odložili. Oproti ostatním má lehce žlutou barvu 
(těsně po odložení je účet označen a proto svítí modrou barvou, ve chvíli, kdy klepnete stylusem 
jinam, čtvereček zežloutne) a pod číslem označujícím účet vidíte i celkovou sumu. Díky barevnému 
značení víte přesně, kolik a kde je otevřených účtů. 
 
Zákazník se rozhodl zaplatit a protože je sám, nechce účet rozdělit (viz níže). Nyní stačí lehce 
kliknout na číslo účtu (čtverec kolem čísla zmodrá, což znamená, že účet je označen) a stisknout 
jednu z možností způsobů platby: tlačítko ST (subtotal), nebo tlačítko TL (total). Použitím tlačítka TL 
účet zaplatíte a na paragonové tiskárně vyjede účtenka. Celková cena pod číslem účtu zmizí. To 
znamená, že je účet úspěšně zaplacen. 
 

Jak zruším položku účtu když je otevřený, ale ještě není odložený?  
Pokud při objednávání u zákazníka zadáte jinou položku, než jste chtěli, použijte funkci přímého 
storna. V seznamu již zadaných položek dvakrát poklepejte na položku, kterou jste zadali špatně. 
Otevře se okno, ve kterém zadáte počet kusů, který chcete zrušit (pro případ, že zadáte například tři 
piva místo dvou)  a stiskněte tlačítko OK. Položka zmizí a Vy již můžete zadat správnou.  
 
Tato akce se projeví v uzávěrce v řádku přímé storno.  
 

Jak zrušit položku nebo účet, který už byl odložen? 
 Pokud se stane, že jste již od zákazníka odešli, jeho účet odložili a objednávka již byla 
vytištěna na kuchyňské tiskárně (např.: kuchař Vám po obdržení objednávky sdělí, že objednané jídlo 
již nemůže udělat) použijte funkci storno položky. Stačí účet otevřít a postupovat stejně jako 
v případě přímého storna. Rozdíl těchto dvou typů storen se projeví v uzávěrce, zde najdete storno 
položky v samostatném řádku. Při provedení storna položky se také vytiskne záporná objednávka 
na kuchyňské tiskárně. 

Jak zrušit paragon, pokud se spletu a nechám vytisknout účet, 
který již zmizel ze seznamu účtů? 
Ve výjimečných případech se může stát, že již uzavřený účet je třeba zrušit (obsluha například může 
při placení omylem otevřít jiný účet a než si chybu uvědomí, stiskne tlačítko TL a účet zmizí ze 
seznamu účtů).  
 
V okamžiku, kdy se tato událost stane, je třeba vzít paragon, který tiskárna vytiskla a použít funkci 
storna účtu. Na obrazovce s tabulkou účtů stiskněte tlačítko PŘÍMÝ PRODEJ. Otevře se obrazovka 
přímého prodeje, která vypadá velmi podobně jako otevřený účet. Zde postupně přepište všechny 
položky z vytisknutého paragonu a poté stiskněte tlačítko Storno  ve spodní části obrazovky. 
Seznam položek zčerná, nyní stiskněte tlačítko TL,  načež pokladna zareaguje otázkou Vytisknout 
storno účet? , na kterou odpovězte Yes. Nyní je celý účet vystornován a zbývá jej obnovit na původní 
pozici a zákazníkovi vytisknout správný paragon. Tato akce se projeví v uzávěrkách na řádku storno 
účtu.  
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UPOZORNĚNÍ 

Pokud chcete předejít nejasnostem v uzávěrkách a skladech, případně podvodům ze strany 
zaměstnanců, dobře zvažte, komu práva na stornování svěříte. Nechte si přesně doložit, proč bylo 
jaké storno uděláno. Funkce storno je jedním z nejvyužívanějších způsobů jak okrádat. Předem své 
zaměstnance varujte před přísnými postihy za každé nedoložené, nebo dostatečně nevysvětlené 
storno. Důsledně pak trestejte každé pochybení. V okamžiku, kdy bude opakovaně docházet 
k problémům se storny, je velmi pravděpodobné, že Vás personál okrádá.    
 

Jak rozdělím účet? 
Rozdělení účtu je snadná operace, která urychlí obsluhu a zjednodušuje práci. Jde o rozdělení 
položek z jednoho účtu do dvou samostatných účtů nebo plateb. Využijete ji, především v situacích, 
kdy se zákazníci rozhodnou platit „zvlášť“. 
 
Již existující účet rozdělíte v obrazovce s tabulkou účtů. Na účet, který chcete rozdělit jednou 
klikněte tak, aby se označil modrou barvou. Poté stiskněte tlačítko ROZDĚLIT. Otevře se obrazovka 
pro rozdělování účtu. V horní části tabulky vidíte seznam jednotlivých položek. Na položku, kterou 
chce platit první zákazník dvakrát poklepejte a položka se objeví ve spodní části obrazovky (pokud 
jde o více kusů jedné PLU položky pokladna se automaticky zeptá na počet kusů, které chcete 
přesunout). Pro stejnou akci můžete použít tlačítko Přesuň. Tímto způsobem přesuňte z horní části 
obrazovky všechny položky, které chce platit první zákazník. Pokud chce zákazník již odejít, stiskněte 
tlačítko TL, nebo ST, podle způsobu platby. Tiskárna vytiskne paragon pro prvního zákazníka a 
položky, které jste nechali pro druhého zákazníka zůstanou na původním účtu.  
 
Může se však stát, že první zákazník nebude chtít zaplatit, ale pouze se přesunout na jiný účet 
(například na letní zahrádku). K tomuto účelu slouží v obrazovce rozdělení účtu tlačítko Odlož účet. 
Po jeho stisknutí pokladna nabídne čísla stolů respektive účtů, které jsou volné pro odložení účtu 
(pokud není již není žádný účet volný stiskněte nejdříve tlačítko Přidat účet). Zadejte číslo některého 
účtu ze seznamu a stiskněte tlačítko OK. Nyní se účty rozdělí a v tabulce účtů se objeví jejich nové 
pozice. 

Jak zjistím kolik mám vrátit? 
Pro zjištění částky, kterou má obsluha vrátit zákazníkovi použijte namísto tlačítka TL tlačítko ST. 
Otevře se Vám obrazovka pro platbu Sub total. V horní části obrazovky vidíte údaje o celkové částce 
v korunách i v Eurech. Nyní na číselníku zadejte hodnotu bankovek, nebo mincí, kterými zákazník 
platí a stiskněte tlačítko TL. Pokladna na řádku Vrátit zobrazí přesnou částku k vrácení. Poté znovu 
stiskněte tlačítko TL.  

Jak přijmout platbu v Eurech? 
Pokud bude zákazník požadovat platbu kartou použijte namísto tlačítka TL tlačítko ST. Otevře se 
Vám obrazovka pro platbu Sub total. V horní části obrazovky vidíte údaje o celkové částce 
v korunách a na druhém řádku zobrazuje pokladna částku spočítanou podle kurzu Eura nastaveného 
v PROGRAMOVÁNÍ. Na tento řádek nyní klikněte, tak aby se obdélníček, v němž je částka uvedena 
zbarvil do žluté barvy. Nyní stiskněte tlačítko TL. Akce je zaznamenána v uzávěrkách Na řádku 
Hotovost EUR. 

Jak umožnit platbu kartou? 
Pokud bude zákazník požadovat platbu kartou použijte namísto tlačítka TL tlačítko ST. Otevře se 
Vám obrazovka pro platbu Sub total. V horní části obrazovky vidíte údaje o celkové částce 
v korunách i v Eurech. Platba kreditní kartou probíhá nyní velmi jednoduše. Stiskněte tlačítko Kredit 
ve spodní části obrazovky a poté stiskněte TL. Vytiskne se účtenka a platba kartou se projeví v 
uzávěrce na řádku Kreditní karta.  

Jak umožnit platbu stravenkou? 
Pokud bude zákazník požadovat platbu kartou použijte namísto tlačítka TL tlačítko ST. Otevře se 
Vám obrazovka pro platbu Sub total. V horní části obrazovky vidíte údaje o celkové částce 
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v korunách i v Eurech. Pro platbu stravenkou vypište celkovou hodnotu stravenek, kterými zákazník 
platí a stiskněte tlačítko Strav. Pokladna na řádku Vrátit zobrazí částku zbývající k doplacení. Poté 
stiskněte tlačítko TL.  
 

Jak umožnit platbu šekem? 
 Pro platbu šekem použijte stejný postup, jako pro platbu stravenkou. Místo tlačítka Strav 
však stiskněte tlačítko Šek.  

Jak vytvořit „poloviční porci“, nebo malý nápoj? 
Pokud chcete prodat „poloviční porci“  (hodnota poloviční porce se nastavuje individuálně 
v PROGRAMOVÁNÍ/Funkce/Funkce ½, nejde proto nutně o hodnotu 0.5, jak by se mohlo zdát 
z názvu funkce). Pro prodeji položky, ze která má být poloviční, stiskněte nejdříve tlačítko ½ v pravé 
části obrazovky s otevřeným účtem a poté zadejte požadovanou PLU položku. Stejným způsobem 
vytvoříte i menší verzi nápoje.  

Jak poskytnout slevu přímo v prodeji? 
Pod tlačítkem ST se skrývá i funkce slevy při prodeji. Pokud chcete slevu poskytnout (například 
v rámci zákaznického věrnostního programu), při placení stiskněte místo tlačítka TL tlačítko ST. 
Otevře se obrazovka Sub total. Zde navolte hodnotu slevy. Pokud chcete poskytnout slevu 
vyjádřenou v korunách, po zadání částky stiskněte tlačítko –Kč. Pro slevu vyjádřenou v procentech 
stiskněte po zadání hodnoty tlačítko -%. Na řádku Doplatit pokladna zobrazí částku po odečtení 
slevy. Nyní stačí stisknout tlačítko TL. 

Jak prodávat menu? 
Pro prodej menu použijte tlačítko Menu ve spodní části obrazovky s otevřeným účtem. Otevře se 
seznam vytvořených menu pro aktuální den. Kliknutím na některé z nich se menu zobrazí v seznamu 
položek a lze s ním dále pracovat jako s běžnou PLU položkou. 
 

Jak zaznamenat vklad a výběr? 
Pro vložení, nebo výběr peněz použijte na obrazovce s tabulkou účtů tlačítko VKL/VÝB. Otevře se 
obrazovka vkladu a výběru. 
Pro vložení peněz napište obnos, který chcete vložit a stiskněte tlačítko Vklad. Pro potvrzení 
stiskněte tlačítko ZPĚT.  
 
Pro vybrání peněz napište obnos, který chcete vybrat a stiskněte tlačítko Výběr. Pro potvrzení 
stiskněte tlačítko ZPĚT.  
 

C | POUŽÍVÁNÍ TERMINÁLOVÝCH KLÁVES 
 
Odlišnosti terminálů SCR a iSCR 
Terminály Darwin SCR a iSCR obsahují kromě běžného jádra pokladny Darwin také terminálové 
klávesy, které umožňují přehledněji dohledávat PLU položky v odděleních, a používat funkce 
rychlá volba. Terminálové klávesy obklopují zprava a zdola jádro pokladny.  
 

Jak používat hot klávesy? 
Často používané položky umístěte pomocí nastavení PLU do tabulky hot kláves, podle jejich 
oblíbenosti. Díky možnosti nastavení barvy tlačítka můžete vytvořit na obrazovce přehledný systém 
položek, které se často prodávají.  
 
Nyní otevřete některý z účtů a stiskněte některou hot klávesu. Položka se objevila v seznamu 
položek bez dohledávání v odděleních. Nyní s ní můžete nakládat jako s běžnou položkou. 
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Pokud prodáváte pomocí přímého prodeje, postup je velmi podobný.  Nemusíte ani otevírat účet, 
v prostředí tabulky účtů v jádru pokladny stačí kliknout na hot klávesu a otevře se účet pro přímý 
prodej. 
 
K dispozici máte až tři tabulky hot kláves, ve kterých můžete listovat pomocí šipek v horní části 
obrazovky. 
 

Jak používat tabulku oddělení? 
Pomocí tabulky oddělení se v terminálech Darwin prohledává systém oddělení, který jste nastavili 
při programování pokladny.  
 
V otevřeném účtu, nebo přímém prodeji  stiskněte terminálovou klávesu ODD  v horní části 
obrazovky nebo klávesu PLU v jádru pokladny. Otevře se tabulka se všemi odděleními, které 
v pokladně máte. Kliknutím na požadované oddělení se otevře další tabulka obsahující PLU položky 
náležící do oddělení. Stačí kliknout na některou z nich a objeví se v seznamu položek. Pro návrat 
na Hot klávesy použijte tlačítko ZPĚT.  
 
I v tabulkách oddělení můžete listovat pomocí šipek v horní části obrazovky. 
 

7 | UZÁVĚRKY 
 
Uzávěrky slouží pro přehled v prodaném zboží a denní i měsíční tržbě. Jejich pravidelnou kontrolou 
snížíte riziko podvodu a získáte přehled o svém hospodaření. 
 

Jak udělat uzávěrku, podle které obsluha kontroluje vlastní tržbu? 
Přihlaste číšníka, jehož uzávěrku chcete udělat. V záložce UZÁVĚRKY otevřete nabídku Číšnická. 
Otevře se obrazovka se třemi možnostmi. 
 
Na displej – ukáže uzávěrku na displeji pokladny. Pro návrat stiskněte klávesu ZPĚT. 
Náhledová – vytiskne náhled číšnické uzávěrky na paragonové tiskárně. Pro návrat stiskněte 
klávesu ZPĚT. 
Výmazová – Vytiskne uzávěrku na paragonové tiskárně a vynuluje údaje o této uzávěrce v pokladně.  
 

Jak udělat uzávěrku, podle které se kontroluje denní a měsíční 
tržba? 
V záložce UZÁVĚRKY otevřete nabídku Finanční. Otevře se obrazovka s možnostmi Denní 
(zaškrtněte pro výjezd denní uzávěrky) a Měsíční (zaškrtněte pro dlouhodobou uzávěrku). 
 
Na displej – ukáže uzávěrku na displeji pokladny. Pro návrat stiskněte klávesu ZPĚT. 
Náhledová – vytiskne náhled finanční uzávěrky na paragonové tiskárně.  
Výmazová – Vytiskne uzávěrku na paragonové tiskárně a vynuluje údaje o této uzávěrce v pokladně.  

 
Jak udělat uzávěrku, podle které se kontroluje stav skladu a 
prodaného zboží? 
V záložce UZÁVĚRKY otevřete nabídku Položková. Otevře se obrazovka se třemi možnostmi. 
 
 
Na displej – ukáže uzávěrku na displeji pokladny. Pro návrat stiskněte klávesu ZPĚT. 
Náhledová – vytiskne náhled položkové uzávěrky na paragonové tiskárně. Pro návrat stiskněte 
klávesu ZPĚT. 
Výmazová – Vytiskne uzávěrku na paragonové tiskárně a vynuluje údaje o této uzávěrce v pokladně.  
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Kde na finanční a číšnické uzávěrce najdu jaké informace? 
 
--------------------- FINANČNÍ UZÁVĚRKA ------------------     název uzávěrky 
Datum a čas: 02.09.06 14:52        datum a čas vytvoření uzávěrky 
Obsluha: Květa Květnatá        jméno přihlášeného uživatele 
 
19x Ryby        3 699,00 Kč     součty za oddělení 
8x Přílohy          150,00 Kč              
3x Cigarety          135,00 Kč 
3x Destiláty            58,00 Kč 
4x Nealko             55,00 Kč 
24x Pivo           353,00 Kč 
 
61x Celkem za oddělení:                           4 450,00 Kč            celkový součet za všechna oddělení 
 
27x Kuchyň                     3 849, 00 Kč            součty za skupiny 
34x Výčep           601,00 Kč 
 
0x Sleva v procentech:                                      0,00 Kč            údaje o množství a hodnotě  
0x Sleva v Kč:                                                    0,00 Kč            poskytnutých slev 
0x Sleva na účet:                                               0,00 Kč 
0x Sleva za menu:                                             0,00 Kč 
0x Sleva VIP:                                                     0,00 Kč        
0x Sleva za šťastné hodiny:                              0,00 Kč 
 
s DPH 19%:                                                4 450,00 Kč      údaje o DPH 
DPH 19%:            711,00 Kč 
bez DPH 19%:                                            3 739,00 Kč 
s DPH 0%:                0,00 Kč 
DPH 0%:                 0,00 Kč 
Bez DPH 0%:                0,00 Kč 
 
61x Celkem:                                                4 450,00 Kč           celkové shrnutí 
 
Počet účtenek:         32            počet účtenek 
Průměrný nákup na hosta:                             158,00 Kč           výpočet průměrné útraty hostů 
0x Neuzavřené účty                    0,00           počet a hodnota účtů neuzavřených                 
                                                                                                  v době provádění uzávěrky 
1x Storno přímé              70,00 Kč           údaje pro provedených stornech 
0x Storno položky                                              0,00 Kč 
4x Storno účtenky                                          310,00 Kč 
 
0x Vklad                0,00 Kč            součet vkladů a výběrů 
0x Výběr                0,00 Kč 
 
Hotovost CZK:       4 450,00 Kč             celkový součet plateb v korunách 
Kreditní karta:                                                   0,00 Kč             celkový součet plateb kred. kartou 
Šek:                                                                  0,00 Kč             celkový součet plateb šekem 
Stravenka:                                                        0,00 Kč             celkový součet plateb stravenkami 
Vráceno na stravenku:                                     0,00 Kč             hotovost vrácená na stravenky 
 
Hotovost EUR:         10,00 EUR             celkový součet plateb v EURECH 
Vráceno na EUR v CZK:                               0,00 EUR             hotovost vrácená na EURA 
Kurz EUR:                                                         30,000              nastavený kurz EURO 
 
Rozdíl zaokrouhlením:               0,10 Kč              
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Kde na položkové uzávěrce najdu jaké informace? 
 
 
------------------------- PLU UZÁVĚRKA -----------------------     název uzávěrky 
Datum a čas: 02.09.06 14:50        datum a čas vytvoření uzávěrky 
Obsluha: Květa Květnatá        jméno přihlášeného uživatele 
 
19x Kapr        3 699,00 Kč     seznam prodaných položek 
8x Hranolky          150,00 Kč              
3x Startky          135,00 Kč 
3x Rum                 58,00 Kč 
4x Coca-cola             55,00 Kč 
24x Staropramen          353,00 Kč 
 
61x Celkem:                                    4 450,00 Kč            celkový součet ceny počtu položek 
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