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Prodej: účet – přidání položek (otevření účtu, přidávání a odebírání položek z 
účtu)

Potřebuji otevřít účet…Potřebuji otevřít účet…

Cesta: prodej

Klikněte na příslušné číslo stolu. Přejdete do obrazovky otevřeného účtu stolu.

Mód obchod: účet je nastaven jako stále otevřený.

Potřebuji přidat položku na účet z obrazovky HOT kláves…Potřebuji přidat položku na účet z obrazovky HOT kláves…

Cesta: prodej/stůl

Kliknutím vyberte patřičnou položku z obrazovky HOT kláves. Listujte v obrazovkách pomocí 
červených šipek. Položka byla přidána v počtu jednoto kusu.

Potřebuji přidat položku na účet zPotřebuji přidat položku na účet z  obrazovky oddělení…obrazovky oddělení…

Cesta: prodej/stůl

Klikněte na červené tlačítko oddělení v horní liště. Přejdete do obrazovky oddělení. Kliknutím 
na příslušné oddělení přejdete do jeho obsahu. Kliknutím vyberte patřičnou položku. Položka 
byla přidána v počtu jednoto kusu. Příklad: v případě piva klikněte na oddělení pivo a vyberte 
příslušné PLU pro dané pivo.

Potřebuji přidat položku na účet pomocí čísla PLU…Potřebuji přidat položku na účet pomocí čísla PLU…

Cesta: prodej/stůl

Zadejte příslušné číslo PLU pomocí numerické klávesnice. Klikněte na tlačítko PLU. Položka 
byla přidána v počtu jednoto kusu. Příklad: v případě, že čaj má číslo PLU 23, zadejte číslo 
23 a klikněte na tlačítko PLU.

Potřebuji odebrat položku z účtu…Potřebuji odebrat položku z účtu…

Cesta: prodej/stůl

Vyberte příslušnou položku. Po kliknutí na položku se automaticky zobrazí externí numerická 
klávesnice na obrazovce. Klikněte na tlačítko ok. Položka byla z účtu odebrána.

Potřebuji přidat více stejných položek na účet…Potřebuji přidat více stejných položek na účet…

Cesta: prodej/stůl

Zadejte příslušné množství  položek pomocí  numerické klávesnice.  Klikněte na příslušnou 
položku.  Položka byla  přidána ve Vámi zvoleném počtu.  Příklad:  v případě šesti  limonád 
zadejte šestku a klikněte na položku limonáda.
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Potřebuji přidat poloviční porci na účet…Potřebuji přidat poloviční porci na účet…

Cesta: prodej/stůl

Klikněte na tlačítko 1/2. Klikněte na příslušnou položku. Položka byla přidána jako poloviční 
porce.

Potřebuji přidat pouze část porce na účet…Potřebuji přidat pouze část porce na účet…

Cesta: prodej/stůl

Klikněte  na  tlačítko  se  symbolem  čárky  na  numerické  klávesnici.  Automaticky  píšete 
desetinné číslo. Zadejte patřičnou část porce a klikněte na příslušnou položku. Položka byla 
přidána jako Vámi vybrané množství porce. Příklad: v případě decilitru vodky zadejte 0,1 a 
položku vodky.

Potřebuji změnit chybně zadané číslo…Potřebuji změnit chybně zadané číslo…

Cesta: prodej/stůl

Pokud ještě nedošlo k potvrzení čísla,  klikněte na tlačítko CL. Číselný displej  se vymaže. 
Zadejte nové číslo a postupujte dle příslušných návodů.
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Prodej: účet – uzavření, platba (způsoby platby, platby se slevou, 
storna)

Potřebuji uzavřít účet…Potřebuji uzavřít účet…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko TL. Vytiskne se účtenka. Účet byl uzavřen.

Potřebuji uzavřít účet a zjistit kolik mám vrátit…Potřebuji uzavřít účet a zjistit kolik mám vrátit…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby. Zdejte výši obdržené částky na numerické klávesnici. Klikněte na tlačítko TL. Zobrazí 
se výše částky, kterou je nutné vrátit a výše platby. Znovu klikněte na tlačítko TL. Vytiskne se 
účtenka. Účet byl uzavřen.

Potřebuji uzavřít účet platbou šekem…Potřebuji uzavřít účet platbou šekem…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby. Klikněte na tlačítko šek. Vytiskne se účtenka. Účet byl uzavřen platbou šekem.

Potřebuji uzavřít účet platbou stravenkami…Potřebuji uzavřít účet platbou stravenkami…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby.  Klikněte  na  tlačítko  stravenky.  Vytiskne  se  účtenka.  Účet  byl  uzavřen  platbou 
stravenkami.

Potřebuji uzavřít účet platbou kreditní kartou…Potřebuji uzavřít účet platbou kreditní kartou…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby.  Klikněte  na tlačítko kreditní  karta.  Vytiskne se účtenka.  Účet  byl  uzavřen platbou 
kreditní kartou.

Potřebuji uzavřít účet platbou na fakturu…Potřebuji uzavřít účet platbou na fakturu…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby. Klikněte na tlačítko faktura. Vytiskne se účtenka. Účet byl uzavřen platbou na fakturu.
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Potřebuji Potřebuji uzavřít účet platbou se zákaznickou kartu…uzavřít účet platbou se zákaznickou kartu…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby.  Klikněte  na  tlačítko  zákaznická  karta.  Automaticky  se  zobrazí  externí  obrazovka 
zákaznické karty. Zadejte číslo zákaznické karty a klikněte na tlačítko ok. Automaticky se 
vrátíte do obrazovky platby. Zobrazí se výše slevy a výše platby. Klikněte na tlačítko TL. 
Vytiskne se účtenka. Účet byl uzavřen platbou zákaznickou kartou.

Potřebuji uzavřít účet sPotřebuji uzavřít účet s  přidáním pevné slevy…přidáním pevné slevy…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby.  Zadejte  výši  slevy  na  numerické  klávesnici.  Klikněte  na  tlačítko  s mínusem  a 
symbolem měny. Zobrazí se výše slevy a výše platby. Klikněte na tlačítko TL. Vytiskne se 
účtenka. Účet byl uzavřen platbou s přidáním pevné slevy.

Potřebuji uzavřít účet sPotřebuji uzavřít účet s  přidáním procentuální slevy…přidáním procentuální slevy…

Cesta: prodej

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko ST. Automaticky se zobrazí externí obrazovka 
platby.  Zadejte  výši  procentuální  slevy  na  numerické  klávesnici.  Klikněte  na  tlačítko 
s mínusem a symbolem procent. Zobrazí se výše slevy a výše platby. Klikněte na tlačítko TL. 
Vytiskne se účtenka. Účet byl uzavřen platbou s přidáním procentuální slevy.

Potřebuji stornovat účet…Potřebuji stornovat účet…

Cesta: prodej

Vyberte  příslušný  účet.  Klikněte  na  tlačítko  storno.  Automaticky  se  zobrazí  tabulka  se 
systémovým dotazem. Klikněte na ano. Účet byl stornován.

Potřebuji odejít zPotřebuji odejít z  externí obrazovky prodeje…externí obrazovky prodeje…

Cesta: prodej/externí obrazovka prodeje

Klikněte na tlačítko storno na externí obrazovce prodeje. Vrátíte se zpět aniž by byl  účet 
stornován.
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Prodej: účet – rozdělení účtu (rozdělení 
účtu)

Potřebuji rozdělit účet…Potřebuji rozdělit účet…

Cesta: prodej

Vyberte  příslušný  účet.  Klikněte  na  tlačítko  rozdělit.  Automaticky  se  zobrazí  obrazovka 
rozdělení účtu. Vyberte příslušnou položku a klikněte na tlačítko přesuň. Obdobně postupujte 
u všech položek,  které potřebujete  přesunout.  Listujte  v  obrazovkách pomocí  modrých a 
červených šipek. Pro uzavření účtu s převedenými položkami klikněte na tlačítko ST nebo 
TL.  Použijte  návody  potřebuji  uzavřít  účet.  Vytiskne  se  účtenka.  Účet  s převedenými 
položkami byl uzavřen.

Potřebuji přesunout více položek…Potřebuji přesunout více položek…

Cesta: prodej

Použijte návod potřebuji rozdělit účet.

Potřebuji vrátit přesunutí položky…Potřebuji vrátit přesunutí položky…

Cesta: prodej/obrazovka rozdělení účtu

Vyberte příslušnou položku a klikněte na tlačítko vrať. Vybraná položka byla vrácena zpět do 
nerozděleného účtu.

Potřebuji přesunout všechny položky…Potřebuji přesunout všechny položky…

Cesta: prodej/

Vyberte  příslušný  účet.  Klikněte  na  tlačítko  rozdělit.  Automaticky  se  zobrazí  obrazovka 
rozdělení účtu. Klikněte na tlačítko přesuň vše. Všechny položky byly přesunuty.

Potřebuji uzavřít zbytek rozděleného účtu…Potřebuji uzavřít zbytek rozděleného účtu…

Cesta: prodej

Zbytek rozděleného účtu má stejné vlastnosti jako obyčejný účet. Pro uzavření účtu použijte 
jeden z návodů potřebuji uzavřít účet.

Potřebuji odejít zPotřebuji odejít z  obrazovky rozdělení účtu…obrazovky rozdělení účtu…

Cesta: prodej/obrazovka rozdělení účtu

Klikněte na tlačítko odlož, případně na tlačítko zpět. Vrátíte se zpět aniž by byl účet rozdělen.

iPubDarwin II - 7 - Manuál: Jak na to? Prodej…



Prodej: účet – doplňující funkce (zpráva, účty / stoly, pokladní zásuvka)

Potřebuji připojit zprávu kPotřebuji připojit zprávu k  položce na účtu…položce na účtu…

Cesta: prodej/účet

Přidejte  položku  na  účet.  Klikněte  na  tlačítko  zpráva.  Automaticky  se  zobrazí  externí 
obrazovka zprávy. Kliknutím vyberte příslušnou zprávu a klikněte na tlačítko ok. Zpráva byla 
připojena k položce na účtu.

Potřebuji přepnout obrazovku účty / stoly…Potřebuji přepnout obrazovku účty / stoly…

Cesta: prodej/

Klikněte  na modré tlačítko účty  v horní  liště.  Opětovným kliknutím můžete přepínat  mezi 
obrazovkami stolů a účtů s detailnějším popisem.

Potřebuji použít pokladní zásuvku…Potřebuji použít pokladní zásuvku…

Cesta: prodej/účet

Vyberte příslušný účet. Klikněte na tlačítko zásuvka. Pokladní zásuvka se otevře.

Mód hospoda: pokladní zásuvku nelze použít.
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