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Uzávěrky: PLU (uzávěrka, archiv uzávěrek)

Potřebuji na displeji zobrazit PLU uzávěrku…Potřebuji na displeji zobrazit PLU uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/PLU

Zaškrtněte políčko na displej a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Automaticky přejdete do 
obrazovky se zobrazenou uzávěrkou. Uzávěrka se pouze zobrazí, nikoli uzavře.

Potřebuji pro náhled vytisknout PLU uzávěrku…Potřebuji pro náhled vytisknout PLU uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/PLU

Zaškrtněte políčko náhledová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Začne probíhat tisk 
uzávěrky. Uzávěrka se pouze vytiskne, nikoli uzavře.

Potřebuji vytvořit výmazovou PLU uzávěrku…Potřebuji vytvořit výmazovou PLU uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/PLU

Zaškrtněte políčko výmazová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Zobrazí se systémový 
dotaz:  Opravdu  provést  výmazovou  uzávěrku?  Klikněte  na  tlačítko  ano.  Uzávěrka  se 
automaticky  vytiskne,  uloží  do  archivu  uzávěrek  a  vynuluje.  Automaticky  se  vrátíte  do 
obrazovky uzávěrek. Pozor: výmazová uzávěrka vynuluje dosavadní stav uzávěrky!

Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou PLU uzávěrku…Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou PLU uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/PLU

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku a klikněte na tlačítko na displej. Vybraná uzávěrka se 
zobrazí na displej.

Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou PLU uzávěrku…Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou PLU uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/PLU

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte  dle  data  příslušnou  uzávěrku  a  klikněte  na  tlačítko  tisk.  Vybraná  uzávěrka  se 
vytiskne.

Potřebuji vytisknout období vytvořených PLU uzávěrek…Potřebuji vytisknout období vytvořených PLU uzávěrek…

Cesta: uzávěrky/PLU

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku začínající  Vámi vybrané období  a dalším kliknutím 
vyberte dle data příslušnou uzávěrku uzavírající Vámi vybrané období. Pro pohyb mezi listy 
uzávěrek použijte šipky. Obsah výběru se graficky zvýrazní. Klikněte na tlačítko tisk. Obsah 
všech vybraných uzávěrek se vytiskne.
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Uzávěrky: finanční (uzávěrka, archiv uzávěrek)

Potřebuji na displeji zobrazit finanční uzávěrku…Potřebuji na displeji zobrazit finanční uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/finanční

Zaškrtněte políčko na displej a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Automaticky přejdete do 
obrazovky se zobrazenou uzávěrkou. Uzávěrka se pouze zobrazí, nikoli uzavře.

Potřebuji pro náhled vytisknout finanční uzávěrku…Potřebuji pro náhled vytisknout finanční uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/finanční

Zaškrtněte políčko náhledová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Začne probíhat tisk 
uzávěrky. Uzávěrka se pouze vytiskne, nikoli uzavře.

Potřebuji vytvořit výmazovou finanční uzávěrku…Potřebuji vytvořit výmazovou finanční uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/finanční

Zaškrtněte políčko výmazová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Zobrazí se systémový 
dotaz:  Opravdu  provést  výmazovou  uzávěrku?  Klikněte  na  tlačítko  ano.  Uzávěrka  se 
automaticky  vytiskne,  uloží  do  archivu  uzávěrek  a  vynuluje.  Automaticky  se  vrátíte  do 
obrazovky uzávěrek. Pozor: výmazová uzávěrka vynuluje dosavadní stav uzávěrky!

Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou finanční uzávěrku…Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou finanční uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/finanční

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku a klikněte na tlačítko na displej. Vybraná uzávěrka se 
zobrazí na displej.

Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou finanční uzávěrku…Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou finanční uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/finanční

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte  dle  data  příslušnou  uzávěrku  a  klikněte  na  tlačítko  tisk.  Vybraná  uzávěrka  se 
vytiskne.

Potřebuji vytisknout období vytvořených finančních uzávěrek…Potřebuji vytisknout období vytvořených finančních uzávěrek…

Cesta: uzávěrky/finanční

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku začínající  Vámi vybrané období  a dalším kliknutím 
vyberte dle data příslušnou uzávěrku uzavírající Vámi vybrané období. Pro pohyb mezi listy 
uzávěrek použijte šipky. Obsah výběru se graficky zvýrazní. Klikněte na tlačítko tisk. Obsah 
všech vybraných uzávěrek se vytiskne.
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Uzávěrky: číšnická (uzávěrka, archiv uzávěrek)

Potřebuji na displeji zobrazit číšnickou uzávěrku…Potřebuji na displeji zobrazit číšnickou uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Zaškrtněte políčko na displej a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Automaticky přejdete do 
obrazovky se zobrazenou uzávěrkou. Uzávěrka se pouze zobrazí, nikoli uzavře.

Potřebuji pro náhled vytisknout číšnickou uzávěrku…Potřebuji pro náhled vytisknout číšnickou uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Zaškrtněte políčko náhledová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Začne probíhat tisk 
uzávěrky. Uzávěrka se pouze vytiskne, nikoli uzavře.

Potřebuji vytvořit výmazovou číšnickou uzávěrku…Potřebuji vytvořit výmazovou číšnickou uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Zaškrtněte políčko výmazová a klikněte na tlačítko proveď uzávěrku. Zobrazí se systémový 
dotaz:  Opravdu  provést  výmazovou  uzávěrku?  Klikněte  na  tlačítko  ano.  Uzávěrka  se 
automaticky  vytiskne,  uloží  do  archivu  uzávěrek  a  vynuluje.  Automaticky  se  vrátíte  do 
obrazovky uzávěrek. Pozor: výmazová uzávěrka vynuluje dosavadní stav uzávěrky!

Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou číšnickou uzávěrku…Potřebuji zobrazit dříve vytvořenou číšnickou uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku a klikněte na tlačítko na displej. Vybraná uzávěrka se 
zobrazí na displej.

Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou číšnickou uzávěrku…Potřebuji vytisknout dříve vytvořenou číšnickou uzávěrku…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte  dle  data  příslušnou  uzávěrku  a  klikněte  na  tlačítko  tisk.  Vybraná  uzávěrka  se 
vytiskne.

Potřebuji vytisknout období vytvořených číšnických uzávěrek…Potřebuji vytisknout období vytvořených číšnických uzávěrek…

Cesta: uzávěrky/číšnická

Klikněte na tlačítko archiv uzávěrek. Automaticky přejdete do obrazovky archivu uzávěrek. 
Vyberte dle data příslušnou uzávěrku začínající  Vámi vybrané období  a dalším kliknutím 
vyberte dle data příslušnou uzávěrku uzavírající Vámi vybrané období. Pro pohyb mezi listy 
uzávěrek použijte šipky. Obsah výběru se graficky zvýrazní. Klikněte na tlačítko tisk. Obsah 
všech vybraných uzávěrek se vytiskne.
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Uzávěrky: vklad / výběr (vklad, výběr)

Potřebuji vložit peníze do pokladny…Potřebuji vložit peníze do pokladny…

Cesta: uzávěrky/vklad / výběr

Na numerické klávesnici zadejte požadovanou částku. Klikněte na tlačítko vklad. Příslušná 
částka se zobrazí jako vložená do pokladny spolu s aktuálním datem a hodinou vkladu.

Potřebuji vybrat peníze z pokladny…Potřebuji vybrat peníze z pokladny…

Cesta: uzávěrky/vklad / výběr

Na numerické klávesnici zadejte požadovanou částku. Klikněte na tlačítko výběr. Příslušná 
částka se zobrazí jako vybraná z pokladny spolu s aktuálním datem a hodinou výběru.

Potřebuji změnit zadanou částku…Potřebuji změnit zadanou částku…

Cesta: uzávěrky/vklad / výběr

V případě, že jste ještě nepotvrdili výběr či vklad, špatně vloženou částku smažte kliknutím 
na tlačítko CL. Zadejte správnou částku a potvrďte vklad nebo výběr.
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Uzávěrky: kontrolní body (žurnál, storna, 
účtenky)

Potřebuji prohlížet žurnál…Potřebuji prohlížet žurnál…

Cesta: uzávěrky/žurnál

Pro prohlížení žurnálu použijte posuvné tlačítko, případně jeho horní a spodní šipku.

Potřebuji zkontrolovat poslední vytištěnou účtenku…Potřebuji zkontrolovat poslední vytištěnou účtenku…

Cesta: uzávěrky/účtenky

Pro prohlížení účtenky použijte posuvné tlačítko, případně jeho horní a spodní šipku.

Potřebuji znovu vytisknout poslední účtenku…Potřebuji znovu vytisknout poslední účtenku…

Cesta: uzávěrky/účtenky

Klikněte na tlačítko tisk. Účtenka se znovu vytiskne.

Potřebuji stornovat poslední vytištěnou účtenku…Potřebuji stornovat poslední vytištěnou účtenku…

Cesta: uzávěrky/účtenky

Klikněte na tlačítko storno. Účtenka se zároveň automaticky přesune do seznamu storna a 
znovu vytiskne se zápornými hodnotami.

Potřebuji zkontrolovat poslední stornovanou účtenku…Potřebuji zkontrolovat poslední stornovanou účtenku…

Cesta: uzávěrky/storna

Pro prohlížení stornované účtenky použijte posuvné tlačítko, případně jeho horní a spodní 
šipku.

Potřebuji znovu vytisknout stornovanou účtenku…Potřebuji znovu vytisknout stornovanou účtenku…

Cesta: uzávěrky/storna

Klikněte na tlačítko tisk. Stornovaná účtenka se znovu vytiskne.
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