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Programování: nastavení účtů (účty, účty s 
popiskem)

Potřebuji nastavit počet účtů…Potřebuji nastavit počet účtů…

Cesta: programování/funkce

Do kolonky počet účtů zadejte příslušné číslo odpovídající počtu účtů, které chcete používat. 
Počet se automaticky uloží kliknutím na tlačítko zpět.

Potřebuji nastavit účty včetně popisků…Potřebuji nastavit účty včetně popisků…

Cesta: programování/účty-stoly

Klikněte na tlačítko přidat. Otevře se obrazovka příslušného účtu. Zadejte číslo účtu, zadejte 
název účtu, vyberte zda bude účet VIP (při  aktivní funkci VIP budou veškeré položky na 
tomto účtu účtovány s nulovou cenou). Kliknutím na tlačítko zpět, se účet automaticky uloží.

Potřebuji smazat účet…Potřebuji smazat účet…

Cesta: programování/účty-stoly

Vyberte příslušný účet a klikněte na tlačítko odstranit.

Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna)

Potřebuji definovat poloviční porci…Potřebuji definovat poloviční porci…

Cesta: programování/funkce

Do kolonky funkce 1/2 zadejte jak velké množství z celku se bude rovnat poloviční porci. 
Použijte  formát  desetinného  čísla.  Příklad:  v případě  poloviny  z velké  porce  zadejte  0,5. 
Definice poloviční porce se automaticky uloží kliknutím na tlačítko zpět.

Potřebuji změnit jazyk…Potřebuji změnit jazyk…

Cesta: programování/funkce

Klikněte do kolonky jazyk a vyberte příslušný jazyk z nabídky. Jazyk se automaticky uloží 
kliknutím na tlačítko zpět. Pro načtení programu v nově vybraném jazyce vypněte a znovu 
zapněte celý program.

Potřebuji změnit aktivní měnu…Potřebuji změnit aktivní měnu…

Cesta: programování/funkce
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Klikněte do kolonky aktivní měna a vyberte příslušnou měnu z nabídky. Měna se automaticky 
uloží kliknutím na tlačítko zpět.

Programování: základní nastavení (DPH, měna, měrné jednotky, sklady, 
dodavatelé)

Potřebuji vytvořit DPH…Potřebuji vytvořit DPH…

Cesta: programování/nastavení/DPH

Klikněte  na  tlačítko  nová  položka.  Do  první  kolonky  definujte  DPH  v %  zadáním  čísla 
příslušné sazby. Příklad: v případě 20% DPH zadejte číslo 20. Do kolonky popis zvolte pro 
Vás  vhodný  popis  daňové  skupiny.  Klikněte  na  uložit.  Před  zadáváním  nové  položky 
nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit DPH…Potřebuji upravit DPH…

Cesta: programování/nastavení/DPH

Vyberte příslušné DPH. Vyberte příslušnou kolonku,  smažte původní údaj a zadejte nový 
údaj. Klikněte na uložit. Parametry DPH byly změněny.

Potřebuji smazat DPH…Potřebuji smazat DPH…

Cesta: programování/nastavení/DPH

Vyberte příslušnou daňovou skupinu a klikněte na tlačítko smazat.

Potřebuji vytvořit měnu…Potřebuji vytvořit měnu…

Cesta: programování/nastavení/měny

Klikněte  na  tlačítko  nová  položka.  Do  první  kolonky  zadejte  název  měny  ve  formátu 
mezinárodní  třímístné  zkratky.  Příklad:  v případě  Eura  napište  EUR.  Do  kolonky  symbol 
vložte symbol pro danou měnu. Příklad: v případě Eura vložte symbol €, v případě České 
koruny Kč. Definujte tři druhy přesnosti zaokrouhlení a to následujícím způsobem: 1 = celé 
číslo, 0.1 = zaokrouhlení na desetiny, 0.01 = zaokrouhlení na setiny, 0.001 = zaokrouhlení na 
tisíciny. Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit měnu…Potřebuji upravit měnu…

Cesta: programování/nastavení/měny

Vyberte příslušnou měnu. Vyberte příslušnou kolonku, smažte původní údaj a zadejte nový 
údaj. Klikněte na uložit. Parametry měny byly změněny.

Potřebuji smazat měnu…Potřebuji smazat měnu…
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Cesta: programování/nastavení/měny

Vyberte příslušnou měnu a klikněte na tlačítko smaž položku.
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Potřebuji Potřebuji vytvořit měrné jednotky…vytvořit měrné jednotky…

Cesta: programování/nastavení/měrné jednotky

Klikněte na tlačítko nová položka. Do první kolonky napište název měrné jednotky. Příklad: 
v případě kusu napište kus. Do kolonky zkratka napište příslušnou zkratku měrné jednotky. 
Příklad:  v případě  kusu  napište  ks.  Klikněte  na  uložit.  Před  zadáváním  nové  položky 
nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit měrné jednotky…Potřebuji upravit měrné jednotky…

Cesta: programování/nastavení/měrné jednotky

Vyberte  příslušné  měrné  jednotky.  Vyberte  příslušnou  kolonku,  smažte  původní  údaj  a 
zadejte nový údaj. Klikněte na uložit. Parametry měrné jednotky byly změněny.

Potřebuji smazat měrné jednotky…Potřebuji smazat měrné jednotky…

Cesta: programování/nastavení/měrné jednotky

Vyberte příslušnou měrnou jednotku a klikněte na tlačítko smazat.

Potřebuji vytvořit sklad…Potřebuji vytvořit sklad…

Cesta: programování/nastavení/sklady

Klikněte na tlačítko nová položka. Napište název skladu. Příklad: v případě kuchyně napište 
kuchyň. Klikněte na uložit. Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko 
nová položka!

Potřebuji upravit sklad…Potřebuji upravit sklad…

Cesta: programování/nastavení/sklady

Vyberte příslušný sklad. Smažte původní název skladu a zadejte nový název. Klikněte na 
uložit. Název skladu byl změněn.

Potřebuji smazat sklad…Potřebuji smazat sklad…

Cesta: programování/nastavení/sklady

Vyberte příslušný sklad a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit dodavatele/odběratele…Potřebuji vytvořit dodavatele/odběratele…

Cesta: programování/nastavení/dodavatelé/odběratelé

Klikněte na tlačítko nová položka. Zadejte název dodavatele nebo odběratele. Zadejte ulici, 
město a PSČ a stát sídla dodavatele. Zadejte IČO a DIČ dodavatele. Doplňte pro Vás další 
důležité  údaje  o  dodavateli,  telefon,  mobil,  číslo  účtu  do  kolonky  účet,  fax,  e-mail, 
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internetovou  adresu  do  kolonky  www.  Zadejte  kontaktní  osobu.  Do  kolonky  poznámka 
můžete  připsat  libovolnou  poznámku.  Klikněte  na  uložit.  Před  zadáváním  nové  položky 
nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit dodavatele/odběratele…Potřebuji upravit dodavatele/odběratele…

Cesta: programování/nastavení/dodavatelé/odběratelé

Vyberte  příslušného  dodavatele/odběratele.  Vyberte  příslušnou  kolonku,  smažte  původní 
údaj a zadejte nový údaj. Klikněte na uložit. Dodavatel nebo odběratel byl změněn.

Potřebuji dodavatele/odběratele…Potřebuji dodavatele/odběratele…

Cesta: programování/nastavení/dodavatelé/odběratelé

Vyberte příslušného dodavatele/odběratele a klikněte na tlačítko smaž položku.
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Programování: pokročilé nastavení (obsluha, textové zprávy, zákaznické 
karty)

Potřebuji vytvořit účet obsluhy…Potřebuji vytvořit účet obsluhy…

Cesta: programování/nastavení/obsluha

Klikněte na tlačítko nová položka. Do první kolonky napište jméno účtu. Do druhé kolonky 
zadejte heslo. Pozor: heslo může obsahovat pouze znaky 0-9 a to v počtu 1-5 míst! Nejdelší 
heslo tedy může obsahovat pět číslic. Do následující kolonky zadejte znovu stejné heslo pro 
kontrolu.  Do kolonky  RFID zadejte  číselný  kód RFID čtečky.  V případě,  že RFID čtečku 
nebudete  používat  nechte  kolonku  prázdnou.  Zaškrtnutím  příslušného  políčka  přidejte 
obsluze konkrétní oprávnění (viz doplňující tabulka nastavení přístupu). Pro detailní definici 
oprávnění  klikněte  na  tlačítko  nastavení  přístupu.  Automaticky  přejdete  do  obrazovky 
nastavení přístupu. Kliknutím na jednotlivé položky přidáte či odeberete přístup do příslušné 
sekce. Klikněte na uložit.  Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko 
nová položka!

Potřebuji změnit heslo…Potřebuji změnit heslo…

Cesta: programování/nastavení/obsluha

Klikněte na příslušný účet. Smažte zadané heslo a nahraďte jej novým. Stejným způsobem 
postupujte v kolonce heslo znovu. Klikněte na uložit. Heslo je změněno.

Potřebuji smazat účet obsluhy…Potřebuji smazat účet obsluhy…

Cesta: programování/nastavení/obsluha

Vyberte příslušný účet obsluhy a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit textovou zprávu…Potřebuji vytvořit textovou zprávu…

Cesta: programování/nastavení/textové zprávy

Klikněte na tlačítko nová položka. Vytvořte text, který chcete zobrazovat při tisku objednávky. 
Klikněte  na uložit.  Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout  na  tlačítko nová 
položka!

Potřebuji upravit textovou zprávu…Potřebuji upravit textovou zprávu…

Cesta: programování/nastavení/textové zprávy

Vyberte příslušnou textovou zprávu. Smažte původní text a zadejte nový text. Klikněte na 
uložit. Textová zpráva byla změněna.

Potřebuji smazat textovou zprávu…Potřebuji smazat textovou zprávu…

Cesta: programování/nastavení/textové zprávy
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Vyberte příslušnou textovou zprávu a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit zákaznickou kartu…Potřebuji vytvořit zákaznickou kartu…

Cesta: programování/nastavení/zákaznické karty

Klikněte na tlačítko nová položka.  Do kolonek vyplňte číslo  karty,  jméno,  město,  adresu, 
telefonní číslo a E-mail majitele karty. Zaškrtnutím políčka pouze scanner zvolte zda se bude 
karta načítat pouze skrze externí zařízení. (karta může mít podobu RFID karty, magnetické 
karty,  karty  s čárkovým  kódem)  Zaškrtnutím  políčka  zvolte  za  bude  přidělená  sleva 
kumulativní  nebo pevnou slevou na příští  nákup.  V případě kumulativní  slevy zadejte  na 
první řádek do první kolonky počet bodů, do druhé kolonky procento slevy, které se přidělí po 
dosažení tohoto počtu bodů a zároveň pokud počet bodů nepřesáhne nastavení druhého 
řádku.  Na  druhý  řádek  do  první  kolonky  zadejte  vyšší  počet  bodů  a  do  druhé  kolonky 
procento slevy, která se přidělí po dosažení tohoto počtu bodů a zároveň pokud počet bodů 
nepřesáhne nastavení třetího řádku. Na třetí řádek do první kolonky zadejte nejvyšší počet 
bodů a do druhé kolonky procento slevy, která se přidělí po dosažení tohoto počtu bodů a 
zároveň pokud počet bodů bude vyšší.

V případě slevy na příští nákup definujte procentuální výši pevné slevy na příští nákup. Do 
kolonky blokovat zadejte počet bodů na kterých se slevy začnou blokovat. Klikněte na uložit. 
Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit zákaznickou kartu…Potřebuji upravit zákaznickou kartu…

Cesta: programování/nastavení/zákaznické karty

Vyberte příslušnou zákaznickou kartu. Vyberte příslušnou kolonku, smažte původní údaj a 
zadejte nový údaj. Klikněte na uložit. Parametry zákaznické karty byly změněny.

Potřebuji smazat zákaznickou kartu…Potřebuji smazat zákaznickou kartu…

Cesta: programování/nastavení/zákaznické karty

Vyberte příslušnou zákaznickou kartu a klikněte na tlačítko smaž položku.
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Programování: sklad (skupiny surovin, 
suroviny)

Potřebuji vytvořit skupinu surovin…Potřebuji vytvořit skupinu surovin…

Cesta: programování/sklad/skupiny surovin

Klikněte  na  tlačítko  nová  položka.  Zadejte  název  skupiny  surovin,  do  které  budete 
naskladňovat  jednotlivé  suroviny.  Příklad:  v případě alkoholu  napište alkohol.  Klikněte  na 
uložit. Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit skupinu surovin…Potřebuji upravit skupinu surovin…

Cesta: programování/sklad/skupiny surovin

Vyberte příslušnou skupinu surovin. Smažte původní název skupiny surovin a zadejte nový 
název. Klikněte na uložit. Název skupiny surovin byl změněn.

Potřebuji smazat skupinu surovin…Potřebuji smazat skupinu surovin…

Cesta: programování/sklad/skupiny surovin

Vyberte příslušnou skupinu surovin a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit surovinu…Potřebuji vytvořit surovinu…

Cesta: programování/sklad/suroviny

Klikněte na tlačítko nová položka. Do první kolonky zadejte název suroviny.  Kliknutím na 
druhou kolonku  se přemístíte  do obrazovky skupin  surovin.  Kliknutím vyberte  příslušnou 
skupinu surovin. V případě, že ještě nemáte definovanou potřebnou skupinu surovin, lze ji 
v tuto chvíli vytvořit  (použijte návod Potřebuji  vytvořit  skupinu surovin). Po výběru skupiny 
surovin  se  automaticky  vrátíte  do  obrazovky  vytváření  suroviny.  Klikněte  na  kolonku  s 
měrnou jednotkou a vyberte ze seznamu správnou jednotku. Stejným způsobem pokračujte 
u vedlejší  kolonky,  kde vyberete daňovou skupinu. Do kolonky poznámka můžete připsat 
libovolnou  poznámku.  Příklad:  v případě  vodky  napište  vodka,  vyberte  skupinu  alkohol, 
změňte  měrné  jednotky  na  litry  a  daňovou  skupinu  na  20%.  Klikněte  na  uložit.  Před 
zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit surovinu…Potřebuji upravit surovinu…

Cesta: programování/sklad/suroviny

Vyberte příslušnou surovinu.  Vyberte příslušnou kolonku,  smažte původní  údaj  a  zadejte 
nový údaj, případně vyberte ze seznamu odpovídající změnu. Klikněte na uložit. Parametry 
suroviny byly změněny.
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Potřebuji Potřebuji smazat surovinu…smazat surovinu…

Cesta: programování/sklad/suroviny

Vyberte příslušnou surovinu a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji rychle najít surovinu…Potřebuji rychle najít surovinu…

Cesta: programování/sklad/skupiny surovin

Klikněte  na  tlačítko  hledat.  Zobrazí  se  externí  obrazovka  se  seznamem skupin  surovin. 
Kliknutím  na  příslušnou  skupinu  surovin  přejdete  do  jejího  obsahu.  Listujte  v  seznamu 
pomocí červených šipek.
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Programování: sklad - receptury

(receptury)

Potřebuji vytvořit recepturu…Potřebuji vytvořit recepturu…

Cesta: programování/sklad/receptury

Klikněte na tlačítko nová položka. Do první kolonky napište název receptury.  Klikněte do 
kolonky výchozí sklad a vyberte ze seznamu patřičný sklad. Do kolonky poznámka můžete 
připsat libovolnou poznámku. Klikněte na tlačítko upravit  obsah, kterým přejdete do další 
obrazovky. V případě, že chcete vkládat surovinu, klikněte na tlačítko přidat surovinu.

V případě, že chcete vkládat již vytvořenou recepturu, klikněte na tlačítko přidat recepturu. 
Kliknutím na tlačítko přidat  surovinu se zobrazí  externí  obrazovka.  V její  levé části  máte 
možnost výběru filtru,  tedy skupiny surovin.  Po kliknutí  na příslušnou skupinu surovin se 
v pravé části  zobrazí  jen  suroviny  naskladněné  do této skupiny.  Kliknutím na příslušnou 
surovinu automaticky přejdete zpět do obrazovky receptury.  Do kolonky množství  zadejte 
příslušné  množství  použité  suroviny.  Klikněte  na  kolonku  sklad  a  vyberte  ze  seznamu 
patřičný  sklad.  Klikněte  na uložit.  Kliknutím na tlačítko přidat  surovinu  /  přidat  recepturu 
můžete pokračovat v tvorbě receptury.
Příklad: v případě receptury čaje přidejte do obsahu receptury surovinu čaj v množství 1 ks, 
surovinu balený cukr v množství 2 ks a surovinu citrón v množství 0,5 ks.

V případě, že chcete vkládat již vytvořenou recepturu klikněte na tlačítko přidat recepturu. 
Kliknutím automaticky přejdete do obrazovky se seznamem již vytvořených receptur. Listujte 
v seznamu pomocí červených šipek. Kliknutím na patřičnou recepturu se automaticky vrátíte 
zpět  do  obrazovky  receptury  Do  kolonky  množství  zadejte  příslušné  množství  použité 
receptury. Klikněte na uložit. Kliknutím na tlačítko přidat surovinu / přidat recepturu můžete 
pokračovat v tvorbě receptury.
Příklad:  v případě receptury čaje s rumem, kdy nechcete znovu zadávat  položky čaje ze 
surovin,  přidejte  do  obsahu  receptury  recepturu  čaj  v množství  1  ks  a  surovinu  rum 
v množství 0,01 l.

Kliknutím  na  tlačítko  zpět  se  přidané  položky  do  receptury  automaticky  uloží.  Před 
zadáváním nové receptury nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit vytvořenou recepturu…Potřebuji upravit vytvořenou recepturu…

Cesta: programování/sklad/receptury

Vyberte příslušnou recepturu a klikněte na tlačítko upravit obsah. V případě, že potřebujete 
upravit množství použité suroviny či receptury, kliknutím vyberte příslušnou položku, smažte 
původní  údaj  a  zadejte  nové  množství.  Klikněte  na  uložit.  Množství  použité  suroviny  či 
receptury bylo změněno.
V případě, že potřebujete surovinu či recepturu z obsahu receptury smazat, kliknutím vyberte 
příslušnou položku a klikněte na tlačítko smaž položku.
V případě, že potřebujete přidat novou surovinu či recepturu použijte návod Potřebuji vytvořit 
recepturu.
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Potřebuji Potřebuji smazat recepturu…smazat recepturu…

Cesta: programování/sklad/receptury

Vyberte příslušnou recepturu a klikněte na tlačítko upravit obsah. Postupně vymažte všechny 
suroviny či receptury z obsahu receptury. Kliknutím vyberte příslušnou položku a klikněte na 
tlačítko  smaž  položku.  Po  dokončení  klikněte  na  tlačítko  zpět.  Recepturu  bez  položek 
v obsahu smažte kliknutím na tlačítko smaž položku.
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Programování: sklad – příjem/výdej

(příjem/výdej/převodka)

Potřebuji přijmout na sklad…Potřebuji přijmout na sklad…

Cesta: programování/sklad/příjem

Klikněte na tlačítko nová položka.  Do první kolonky poznámka můžete připsat  libovolnou 
poznámku. Do druhé kolonky zadejte číslo dokladu. Klikněte na prázdné tlačítko v kolonce 
dodavatel.  Automaticky přejdete  do obrazovky dodavatelé/odběratelé.  V případě,  že ještě 
nemáte  vytvořeného  žádného  dodavatele,  použijte  návod  Potřebuji  vytvořit  dodavatele. 
V případě, že již máte dodavatele či odběratele vytvořeného kliknutím vyberte příslušného 
dodavatele. Automaticky se vrátíte zpět do obrazovky příjmu na sklad. Klikněte na kolonku 
typ platby a vyberte ze seznamu příslušný typ platby. Klikněte na tlačítko upravit. Přejdete do 
obrazovky příjmu surovin.

Klikněte  na  tlačítko  nová  položka.  Automaticky  přejdete  do  obrazovky  seznam  surovin. 
Kliknutím vyberte patřičnou surovinu, případně použijte funkci hledání. Kliknutím na tlačítko 
hledat  se otevře externí obrazovka se skupinami surovin.  Klikněte na příslušnou skupinu 
surovin. Automaticky přejdete do obrazovky zobrazující pouze suroviny patřící do vybrané 
skupiny. Kliknutím vyberete příslušnou surovinu. Automaticky přejdete do obrazovky příjmu 
surovin. Do kolonky přijaté množství zadejte přijaté množství suroviny. Klikněte do kolonky 
sklad a vyberte ze seznamu příslušný sklad. Pokud znáte cenu za měrnou jednotku s DPH, 
zadejte  ji  do  kolonky  cena  za  měrnou  jednotku  s DPH.  Pokud  znáte  cenou  za  měrnou 
jednotku bez DPH, zadejte ji do kolonky cena za měrnou jednotku bez DPH. Druhá cena se 
vždy vyplní  automaticky.  Klikněte  na uložit.  Před zadáváním nové položky  nezapomeňte 
kliknout na tlačítko nová položka!

Po dokončení příjemky klikněte na tlačítko zpět. Obsah příjemky se automaticky uloží. Pro 
uzavření  příjemky klikněte  na tlačítko  uzavřít.  Pozor:  po  uzavření  již  není  možné jakkoli 
upravovat položky v příjemce!

Potřebuji upravit koncovou cenu příjemky před uzavřením…Potřebuji upravit koncovou cenu příjemky před uzavřením…

Cesta: programování/sklad/příjem

Vyberte  příslušnou  příjemku a  klikněte  na  modrou šipku.  Přesunete  se  na  druhý  list  do 
obrazovky úprava celkové ceny. Opětovným kliknutím na tlačítko minus nebo plus přidávejte 
jednotky  koncové  ceny  až  bude  mít  Vámi  požadovanou  podobu.  Koncová  cena  se 
automaticky  uloží  kliknutím  na  tlačítko  zpět.  Do  příjemky  se  započítá  jako  položka 
zaokrouhlení,  tedy rounding. Pro uzavření příjemky klikněte na tlačítko uzavřít.  Pozor: po 
uzavření již není možné jakkoli upravovat položky v příjemce!

Potřebuji upravit neuzavřenou příjemku…Potřebuji upravit neuzavřenou příjemku…

Cesta: programování/sklad/příjem

Vyberte příslušnou příjemku a klikněte na tlačítko upravit obsah. V případě, že potřebujete 
upravit množství suroviny či její nákupní cenu, vyberte příslušnou kolonku, smažte původní 
údaj a zadejte nový údaj. Klikněte na uložit. Údaj použité suroviny byl změněn.
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V případě,  že potřebujete  změnit  sklad  suroviny,  klikněte  do kolonky  sklad a vyberte  ze 
seznamu příslušný sklad. Klikněte na uložit. Sklad byl změněn.
V případě, že potřebujete surovinu z obsahu příjemky smazat, kliknutím vyberte příslušnou 
položku a klikněte na tlačítko smaž položku.
V případě, že potřebujete přidat novou surovinu použijte návod Potřebuji přijmout na sklad.

Potřebuji upravit uzavřenou příjemku…Potřebuji upravit uzavřenou příjemku…

Cesta: programování/sklad/příjem

Uzavřenou příjemku lze pouze stornovat! Vyberte příslušnou příjemku a klikněte na tlačítko 
storno.

Potřebuji smazat neuzavřenou příjemku…Potřebuji smazat neuzavřenou příjemku…

Cesta: programování/sklad/příjem

Vyberte příslušnou příjemku a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji smazat uzavřenou příjemku…Potřebuji smazat uzavřenou příjemku…

Cesta: programování/sklad/příjem

Uzavřenou příjemku lze pouze stornovat! Vyberte příslušnou příjemku a klikněte na tlačítko 
storno.

Potřebuji vydat ze skladu…Potřebuji vydat ze skladu…

Cesta: programování/sklad/výdej

Pro  výdejku  platí  naprosto  stejná  pravidla  jako  pro  příjemku.  Použijte  návod  Potřebuji 
přijmout na sklad.

Potřebuji upravit / smazat neuzavřenou / uzavřenou výdejku…Potřebuji upravit / smazat neuzavřenou / uzavřenou výdejku…

Cesta: programování/sklad/příjem

Pro  výdejku  platí  naprosto  stejná  pravidla  jako  pro  příjemku.  Použijte  návody  Potřebuji 
upravit  neuzavřenou  příjemku,  Potřebuji  upravit  uzavřenou  příjemku,  Potřebuji  smazat 
neuzavřenou příjemku, Potřebuji smazat uzavřenou příjemku a Potřebuji upravit koncovou 
cenu příjemky před uzavřením…
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Potřebuji Potřebuji převést ze skladu na sklad…převést ze skladu na sklad…

Cesta: programování/sklad/převodka

Klikněte  na  tlačítko  nová  položka.  Do  kolonky  poznámka  napište  libovolnou  poznámku 
k převodu. Klikněte na tlačítko upravit. Automaticky přejdete do obrazovky převodu surovin. 
V případě, že chcete převádět surovinu, klikněte na tlačítko přidat surovinu. Automaticky se 
zobrazí externí obrazovka. V její levé části máte možnost výběru filtru, tedy skupiny surovin. 
Po kliknutí na příslušnou skupinu surovin se v pravé části zobrazí jen suroviny naskladněné 
do této skupiny. Kliknutím na příslušnou surovinu automaticky přejdete zpět do obrazovky 
převodu surovin. Do kolonky množství uveďte převáděné množství. Klikněte do kolonky ze 
skladu, případně do kolonky na sklad a vyberte ze seznamu odpovídající sklad. Klikněte na 
uložit. Pokračujte kliknutím na tlačítko přidat surovinu, případně přidat recepturu.

Příklad:  v případě,  že chcete převést  litr  piva  ze skladu výčep na sklad kuchyň,  přidejte 
surovinu pivo, zadejte 1 litr,  změňte výchozí sklad na výčep, případně cílový na kuchyň. 
Údaje uložte a převodku uzavřete.

V případě, že chcete převádět recepturu, klikněte na tlačítko přidat recepturu. Automaticky 
přejdete  do  obrazovky  receptur.  Kliknutím  vyberte  příslušnou  recepturu.  V případě,  že 
recepturu  ještě  nemáte  vytvořenou,  klikněte  na  tlačítko  nová  položka  a  použijte  návod 
Potřebuji  vytvořit  recepturu. Po výběru receptury automaticky přejdete zpět do obrazovky 
převodu surovin. Do kolonky množství uveďte převáděné množství. Klikněte do kolonky ze 
skladu, případně do kolonky na sklad a vyberte ze seznamu odpovídající sklad. Klikněte na 
uložit. Všechny položky přidané receptury se zobrazí jako převáděné. Pokračujte kliknutím 
na tlačítko přidat surovinu, případně přidat recepturu.

Příklad:  v případě,  že  chcete  převést  recepturu  koláče  ze  skladu  kuchyň  na  sklad  bar, 
přidejte  recepturu koláč,  zadejte  počet  kusů,  změňte  výchozí  sklad na kuchyň,  případně 
cílový na bar.  Údaje uložte a převodku uzavřete. Zobrazí se převedené všechny položky 
vložené do receptury koláč.

Po dokončení převodky klikněte na tlačítko zpět. Pro uzavření převodky klikněte na tlačítko 
uzavřít. Pozor: po uzavření již není možné jakkoli upravovat položky v příjemce!

Potřebuji upravit neuzavřenou převodku…Potřebuji upravit neuzavřenou převodku…

Cesta: programování/sklad/převodka

Vyberte příslušnou převodku a klikněte na tlačítko upravit. V případě, že potřebujete upravit 
množství  suroviny  nebo  receptury,  vyberte  příslušnou  kolonku,  smažte  původní  údaj  a 
zadejte nový údaj. Klikněte na uložit. Údaj použité suroviny nebo receptury byl změněn.
V případě, že potřebujete změnit výchozí či cílový sklad suroviny nebo receptury, klikněte do 
kolonky ze skladu,  případně do kolonky na sklad a vyberte ze seznamu příslušný sklad. 
Klikněte na uložit. Sklad byl změněn.
V případě, že potřebujete surovinu z obsahu převodky smazat, kliknutím vyberte příslušnou 
položku a klikněte na tlačítko smaž položku. Recepturu odstraníte smazáním všech surovin, 
které obsahuje.
V případě,  že potřebujete  přidat  novou surovinu nebo recepturu použijte  návod Potřebuji 
převést ze skladu na sklad.
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Potřebuji Potřebuji upravit uzavřenou převodku…upravit uzavřenou převodku…

Cesta: programování/sklad/převodka

Uzavřenou převodku lze pouze stornovat! Vyberte příslušnou převodku a klikněte na tlačítko 
storno.

Potřebuji smazat neuzavřenou převodku…Potřebuji smazat neuzavřenou převodku…

Cesta: programování/sklad/převodka

Vyberte příslušnou převodku a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji smazat uzavřenou převodku…Potřebuji smazat uzavřenou převodku…

Cesta: programování/sklad/převodka

Uzavřenou převodku lze pouze stornovat! Vyberte příslušnou převodku a klikněte na tlačítko 
storno.
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Programování: ceník (skupiny oddělení, oddělení)

Potřebuji vytvořit skupinu oddělení…Potřebuji vytvořit skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Klikněte na tlačítko nová položka. Zadejte název skupiny oddělení, do které budete vkládat 
jednotlivá oddělení.  Klikněte do kolonky DPH a vyberte ze seznamu příslušnou daňovou 
skupinu. Klikněte do kolonky tiskárna a vyberte ze seznamu odpovídající tiskárnu. Příklad: 
v případě výčepu napište výčep, vyberte DPH 20% a tiskárnu číslo 1. Klikněte na uložit. Před 
zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit skupinu oddělení…Potřebuji upravit skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupina oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení.  Vyberte příslušnou kolonku,  smažte původní údaj a 
zadejte  nový údaj,  případně vyberte ze seznamu odpovídající  změnu.  Klikněte  na uložit. 
Parametry skupiny oddělení byly změněny.

Potřebuji smazat skupinu oddělení…Potřebuji smazat skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit HOT klávesu pro skupinu oddělení…Potřebuji vytvořit HOT klávesu pro skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete 
do obrazovky pořadí HOT kláves. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na 
něj umístěte HOT klávesu pro skupinu oddělení.

Potřebuji přesunout HOT klávesu pro skupinu oddělení…Potřebuji přesunout HOT klávesu pro skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete 
do obrazovky pořadí HOT kláves. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na 
něj umístěte HOT klávesu pro skupinu oddělení.

Potřebuji smazat HOT klávesu pro skupinu oddělení…Potřebuji smazat HOT klávesu pro skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete 
do obrazovky pořadí HOT kláves. Kliknutím vyberte příslušnou HOT klávesu a klikněte na 
tlačítko smaž položku.
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Potřebuji změnit barvu HOT klávesy pro skupinu oddělení…Potřebuji změnit barvu HOT klávesy pro skupinu oddělení…

Cesta: programování/ceník/skupiny oddělení

Vyberte příslušnou skupinu oddělení a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete 
do obrazovky pořadí HOT kláves. Kliknutím vyberte příslušnou HOT klávesu a klikněte na 
tlačítko změnit barvu hot klávesy. Automaticky přejdete do obrazovky barva hot kláves. Po 
kliknutí  na vybranou barvu se automaticky vrátíte do obrazovky pořadí hot kláves.  Barva 
HOT klávesy byla změněna.

Potřebuji vytvořit oddělení…Potřebuji vytvořit oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Klikněte  na tlačítko  nová položka.  Zadejte  název oddělení.  Klikněte  do kolonky  skupina. 
Automaticky přejdete do obrazovky skupiny oddělení. Vyberte odpovídající skupinu oddělení. 
V případě  že  ještě  nemáte  vytvořenou  příslušnou  skupinu  oddělení,  můžete  ji  vytvořit. 
Použijte  návod  Potřebuji  vytvořit  skupinu  oddělení.  Po  výběru  skupiny  oddělení  se 
automaticky vrátíte do obrazovky oddělení. Klikněte do kolonky DPH a vyberte ze seznamu 
příslušnou daňovou skupinu. Klikněte do kolonky tiskárna a vyberte ze seznamu odpovídající 
tiskárnu.  Zaškrtnutím  políčka  definujte  zda  bude  oddělení  záporné.  Příklad:  v případě 
nealkoholických nápojů napište nealko, vyberte skupinu výčep, vyberte DPH 20% a tiskárnu 
číslo  1.  Záporné oddělení  nechte nezaškrtnuté.  Klikněte na uložit.  Před zadáváním nové 
položky nezapomeňte kliknout na tlačítko nová položka!

Potřebuji upravit oddělení…Potřebuji upravit oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Vyberte příslušné oddělení. Vyberte příslušnou kolonku, smažte původní údaj a zadejte nový 
údaj,  případně  vyberte  ze  seznamu  odpovídající  změnu.  Klikněte  na  uložit.  Parametry 
oddělení byly změněny.

Potřebuji smazat oddělení…Potřebuji smazat oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Nejprve vymažte všechny PLU položky umístěné v tomto oddělení. Použijte návod Potřebuji 
smazat PLU. Vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji změnit barvu HOT kláves oddělení…Potřebuji změnit barvu HOT kláves oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko barva hot kláves. Automaticky přejdete do 
obrazovky barva hot kláves. Po kliknutí na vybranou barvu se objeví tabulka se systémovým 
dotazem: Chcete nahradit barvu u existujících PLU? Kliknutím na ano změníte barvu všech 
existujících PLU položek v tomto oddělení. Kliknutím na ne, zůstane existujícím PLU barva 
původní. Automaticky se vrátíte do obrazovky oddělení. Barva HOT kláves byla změněna.
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Potřebuji Potřebuji vytvořit pořadí oddělení…vytvořit pořadí oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko pořadí oddělení. Automaticky přejdete do 
obrazovky pořadí  oddělení.  Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj 
umístěte oddělení.

Potřebuji přesunout pořadí oddělení…Potřebuji přesunout pořadí oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko pořadí oddělení. Automaticky přejdete do 
obrazovky pořadí  oddělení.  Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj 
umístěte oddělení.

Potřebuji smazat pořadí oddělení…Potřebuji smazat pořadí oddělení…

Cesta: programování/ceník/oddělení

Vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko pořadí oddělení. Automaticky přejdete do 
obrazovky pořadí oddělení. Kliknutím vyberte příslušné oddělení a klikněte na tlačítko smaž 
položku.
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Programování: ceník - PLU (PLU, vázané PLU)

Potřebuji vytvořit PLU…Potřebuji vytvořit PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Klikněte na tlačítko nová položka. Zadejte název PLU. Do kolonky za názvem PLU zadejte 
číslo PLU. Pokud necháte kolonku prázdnou bude číslo PLU přiděleno automaticky. Klikněte 
do  kolonky  oddělení,  automaticky  přejdete  do  obrazovky  oddělení.  Kliknutím  vyberte 
příslušné oddělení. Automaticky se vrátíte do obrazovky PLU. Klikněte do kolonky DPH a 
vyberte ze seznamu příslušnou daňovou skupinu. Klikněte do kolonky tiskárna a vyberte ze 
seznamu příslušnou tiskárnu. Určete prodejní cenu. Příklad: v případě vodky napište vodka, 
vyberte oddělení destiláty, vyberte DPH 20% a tiskárnu 1. Zadejte Vámi definovanou cenu. 
Klikněte  na uložit.  Před zadáváním nové položky nezapomeňte kliknout  na  tlačítko nová 
položka!

Potřebuji upravit PLU…Potřebuji upravit PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU. Vyberte příslušnou kolonku,  smažte původní  údaj a zadejte nový 
údaj, případně vyberte ze seznamu odpovídající změnu. Klikněte na uložit. Parametry PLU 
byly změněny.

Potřebuji smazat PLU…Potřebuji smazat PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit vázané PLU…Potřebuji vytvořit vázané PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte  příslušné PLU.  Klikněte  na tlačítko vázané plu.  V pravé části  obrazovky vyberte 
položku, se kterou se má PLU vázat. Listujte v seznamu pomocí červených šipek. Klikněte 
na  uložit.  Na  tlačítku  vázané  plu  se  zobrazí  číslo  PLU,  se  kterým  bylo  příslušné  PLU 
svázáno. Příklad: v případě svazku piva a kelímku vyberte PLU pivo a přidejte PLU kelímek. 
Na tlačítku vázané plu u PLU piva se zobrazí číslo, které patří PLU kelímek.

Potřebuji zrušit vázané PLU…Potřebuji zrušit vázané PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU. Klikněte na tlačítko vázané plu a klikněte na tlačítko nulová položka 
v horní liště. Klikněte na uložit. Položka vázaného PLU byla odebrána. Tlačítko vázané plu 
se zobrazí bez čísla.
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Potřebuji Potřebuji změnit vázané PLU…změnit vázané PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte  příslušné PLU.  Klikněte  na tlačítko vázané plu.  V pravé části  obrazovky vyberte 
novou položku, se kterou se má PLU vázat. Klikněte na uložit. Vázané PLU bylo změneno. 
Na tlačítku vázané plu se zobrazí nové číslo PLU, se kterým bylo příslušné PLU svázáno.

Potřebuji vést sklad spolu s PLU…Potřebuji vést sklad spolu s PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a zaškrtněte políčko vést sklad. Klikněte do kolonky sklad a vyberte 
ze seznamu odpovídající sklad. Zaškrtnutím políčka vyberte zda se bude PLU propojovat se 
surovinou nebo recepturou. V případě suroviny zaškrtněte políčko přímé PLU a klikněte na 
tlačítko surovina. Automaticky přejdete do externí obrazovky. V její levé části máte možnost 
výběru filtru, tedy skupiny surovin. Po kliknutí na příslušnou skupinu surovin se v pravé části 
zobrazí  jen  suroviny  naskladněné  do  této  skupiny.  Kliknutím  na  příslušnou  surovinu 
automaticky  přejdete  zpět  do  obrazovky  PLU.  Do  kolonky  zadejte  příslušné  množství 
suroviny. Klikněte na uložit. Příklad: v případě vodky zaškrtněte políčko přímé PLU, zadejte 
sklad výčep a surovinu vodka v množství 0,02 l.

V případě  receptury  zaškrtněte  políčko  receptura  a  klikněte  na  tlačítko  receptura. 
Automaticky  přejdete  do  obrazovky  receptur.  Kliknutím  vyberte  příslušnou  recepturu. 
V případě, že recepturu ještě nemáte vytvořenou, klikněte na tlačítko nová položka a použijte 
návod  Potřebuji  vytvořit  recepturu.  Po  výběru  receptury  automaticky  přejdete  zpět  do 
obrazovky PLU. Zadejte příslušné množství  použité receptury.  Klikněte na uložit.  Příklad: 
v případě  receptury  čaje  (včetně  cukrů  a  citronu)  zaškrtněte  políčko  receptura,  zadejte 
recepturu  čaj  v množství  1  ks.  PLU  bude  propojeno  se  všemi  surovinami  obsaženými 
v receptuře.

Potřebuji vytvořit pořadí v oddělení pro PLU…Potřebuji vytvořit pořadí v oddělení pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko pořadí  v oddělení.  Automaticky přejdete  do 
obrazovky pořadí v oddělení. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj 
umístěte PLU.

Potřebuji změnit pořadí vPotřebuji změnit pořadí v  oddělení pro PLU…oddělení pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko pořadí  v oddělení.  Automaticky přejdete  do 
obrazovky pořadí v oddělení. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj 
umístěte PLU.
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Potřebuji Potřebuji smazat pořadí vsmazat pořadí v  oddělení pro PLU…oddělení pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko pořadí  v oddělení.  Automaticky přejdete  do 
obrazovky pořadí v oddělení. Kliknutím vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko smaž 
položku.

Potřebuji vytvořit HOT klávesu pro PLU…Potřebuji vytvořit HOT klávesu pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete do obrazovky 
pořadí HOT kláves. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj umístěte 
HOT klávesu pro PLU.

Potřebuji přesunout HOT klávesu pro PLU…Potřebuji přesunout HOT klávesu pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné skupinu PLU a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete do 
obrazovky pořadí HOT kláves. Zvolte jedno z prázdných modrých políček a kliknutím na něj 
umístěte HOT klávesu pro PLU.

Potřebuji smazat HOT klávesu pro PLU…Potřebuji smazat HOT klávesu pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete do obrazovky 
pořadí HOT kláves. Kliknutím vyberte příslušnou HOT klávesu a klikněte na tlačítko smaž 
položku.

Potřebuji změnit barvu HOT klávesy pro PLU…Potřebuji změnit barvu HOT klávesy pro PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU a klikněte na tlačítko hot klávesa. Automaticky přejdete do obrazovky 
pořadí HOT kláves. Kliknutím vyberte příslušnou HOT klávesu a klikněte na tlačítko změnit 
barvu  hot  klávesy.  Automaticky  přejdete  do  obrazovky  barva  hot  kláves.  Po  kliknutí  na 
vybranou barvu se automaticky vrátíte do obrazovky pořadí hot kláves. Barva HOT klávesy 
byla změněna.

Potřebuji kalkulovat zisk u PLU…Potřebuji kalkulovat zisk u PLU…

Cesta: programování/ceník/PLU

Vyberte příslušné PLU. V případě, že máte požadovanou PLU položku již přijatou na sklad 
v uzavřené příjemce,  při  tvorbě PLU se automaticky doplní  pořizovací  cena s DPH i  bez 
DPH. V případě, že ještě nemáte požadovanou PLU položku přijatou na sklad, zadejte do 
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kolonky nák. cena bez DHP nebo nák. cena s DPH příslušnou výši nákladové ceny. Druhá 
z cen se automaticky přepočítá. Na základě nákupních cen můžete kalkulovat zisk.

Klikněte  do  kolonky  zisk  a  změňte  výši  zisku  na  požadovanou  částku.  Automaticky  se 
připočítá  procentuální  hodnota  marže  a  změní  se  prodejní  cena.  Případně  klikněte  do 
kolonky % a zadejte požadovanou výši marže. Automaticky se přepočítá zisk a změní se 
prodejní cena.
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Programování: doplňující funkce (šťastné hodiny, logo, 
menu)

Potřebuji vytvořit šťastné hodiny…Potřebuji vytvořit šťastné hodiny…

Cesta: programování/ceník/šťastné hodiny

Klikněte na tlačítko nová položka. Do první kolonky od napište hodiny, do druhé kolonky od 
napište minuty. Do první kolonky do napište hodiny, do druhé kolonky do napište minuty. 
Zaškrtnutím políčka vyberte den, případně pro zjednodušení použijte tlačítka pracovní dny a 
víkend. Klikněte na tlačítko upravit obsah. Automaticky přejdete do obrazovky obsah šťastné 
hodiny. Klikněte na tlačítko nová položka. Automaticky přejdete do obrazovky PLU. Vyberte 
kliknutím odpovídající PLU. Automaticky se vrátíte zpět do obrazovky obsah šťastné hodiny. 
Do kolonky šťastná cena zadejte šťastnou cenu. Klikněte na uložit. Před zadáváním nové 
položky  nezapomeňte  kliknout  na  tlačítko  nová  položka!  Obsah  šťastné  hodiny  se 
automaticky  uloží  klinutím  na  tlačítko  zpět.  Před  zadáváním nové  položky  nezapomeňte 
kliknout na tlačítko nová položka!

V případě, že potřebujete upravit množství hodiny smažte původní údaj a zadejte nový údaj. 
Klikněte na uložit. Hodiny byly změněny. V případě, že potřebujete změnit den, kliknutím na 
políčko s názvem dne den přidáte či odeberete.
V případě, že potřebujete změnit PLU položku v obsahu šťastné hodiny, klikněte na tlačítko 
upravit  obsah.  Použijte  návod  Potřebuji  vytvořit  šťastné  hodiny  pro  přidání  nové  PLU 
položky. V případě, že potřebujete smazat PLU položku z obsahu šťastné hodiny, vyberte 
příslušnou PLU položku a klikněte na tlačítko smaž položku. V případě že potřebujete změnit 
cenu PLU položky šťastné hodiny, vyberte příslušnou PLU položku, v kolonce šťastná cena 
smažte původní údaj a zadejte nový údaj. Klikněte na uložit.

Potřebuji smazat šťastné hodiny…Potřebuji smazat šťastné hodiny…

Cesta: programování/ceník/šťastné hodiny

Vyberte příslušné šťastné hodiny a klikněte na tlačítko smaž položku.

Potřebuji vytvořit logo…Potřebuji vytvořit logo…

Cesta: programování/logo

Do každé ze šesti kolonek můžete napsat libovolný text. Text se řadí na střed a stejným 
způsobem je poté vytištěn na konci účtenky. Kliknutím na tlačítko zpět se logo automaticky 
uloží.

Potřebuji upravit logo…Potřebuji upravit logo…

Cesta: programování/logo

Smažte původní text v odpovídající kolonce a zadejte nový text. Kliknutím na tlačítko zpět se 
upravené logo automaticky uloží.
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Potřebuji Potřebuji smazat logo…smazat logo…

Cesta: programování/logo

Smažte  veškerý  text  ve  všech  kolonkách.  Kliknutím  na  tlačítko  zpět  se  prázdné  logo 
automaticky uloží.
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