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VÝKONNÝ POKLADNÍ SYSTÉM PRO MALÉ I VELKÉ
PRODEJNY A OBCHODNÍ ŘETĚZCE
Oproti běžným registračním pokladnám mají PC pokladny celou řadu výhod – jsou přehlednější, lépe zvládají 
velké množství položek, jsou připravené i do provozů s více prodejními místy či do sítě prodejen, respektují 
Vaše individuální prodejní postupy a slevy. Při nasazení do větších maloobchodních řetězců lze snadno vyhod-
nocovat prodej podle celé řady kritérií a jednoduše komunikovat s ekonomickými a skladovými systémy.

Stavebnicová architektura

pokladního systému Prodejna SQL

Prodejna SQL je robustní PC pokladní systém určený pro široké 
spektrum prodejen. Od drobných provozoven a stylových butiků 
s jedním či několika pokladními místy až po rozsáhlé prodejny 
a prodejní řetězce. Využití najde všude tam, kde je požadována 
maximální ergonomie práce a nadstandardní funkce pro pod-
poru prodeje (slevy, zákaznické karty, cenové akce, věrnostní 
systém). Stavebnicová architektura a rozšiřitelnost (škálo-
vatelnost) předurčují Prodejnu SQL i pro nasazení do maloob-
chodních řetězců, vyžadujících centrální správu dat a vzdálený 
monitoring všech prodejen až na úroveň pokladen.
Prodejna SQL je z důvodu uživatelského komfortu a možného 
použití speciálního POS hardwaru rozdělená do dvou částí, ma-
nažerské a prodejní sekce. V provozovnách s jedním prodejním 
místem mohou být obě spuštěny současně na jednom počítači 
a je možné se mezi nimi přepínat za běhu podle režimu práce. 
Současně je podporována struktura klient-server, kdy v rámci 
prodejny existuje jedno PC, ze kterého se hromadně nastavují 
parametry všech prodejních míst a které sbírá data o prodeji. 
Tento pokladní server může současně komunikovat prostřed-
nictvím sítě internet se skladovým systémem Money, kde po-
mocí produktu Centrála Prodejna SQL je možné nahrávat data 
a nastavovat potřebné parametry prodeje na všech prodejních 
místech rozsáhlé sítě obchodů.

Centrální řízení maloobchodního

prodejního řetězce

Větší maloobchodní prodejní řetězce mají požadavek na cen-
trální řízení prodejního řetězce se vzdáleným monitoringem 
a jednotnou správou obchodní a cenové politiky až do úrovně 
skladů a objednávek. Důležitý je i propracovaný systém přístu-
pových práv, omezující krádeže a chyby obsluhy.
Pro řízení rozsáhlého maloobchodního řetězce je ideální do-
plnit Prodejnu SQL o logistické moduly informačního systému 
Money. V praxi to znamená, že centrála je schopná provádět 
monitoring všech fi liálek, včetně stavu jejich skladů, podle roz-
sahu a nastavení systému až na úroveň jednotlivých prodejních 
míst. Pokud má obchodní řetězec zavedený věrnostní zákaznic-
ký systém či jiný systém slev závislý na odběrech, mohou být 
údaje o zákaznících sdíleny všemi pokladními místy zapojenými 
do obchodního řetězce.

základní obrazovka v režimu funkční klávesy

prodej ze seznamu zásobprodej ze seznamu zásob základní obrazovka s výběrem přímých PLU a zobrazenou účtenkou
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Snadná komunikace s účetními

a podnikovými informačními systémy

Prodejní systém je zcela nezávislý na ekonomickém či podniko-
vém informačním systému uživatele a dokáže s ním komuniko-
vat na bázi XML či DBF souborů nebo pomocí replikací na úrovni 
SQL. V případě návaznosti na další ekonomický nebo podnikový 
informační systém s ním Prodejna SQL podle typu nebo dostup-
nosti připojení synchronizuje data (sklady, ceníky, slevy, pro-
dejní akce, kontakty, prodejní doklady aj.). Synchronizace dat 
s informačním systémem může probíhat v reálném čase i dávko-
vě, podle potřeb zákazníka.

Možnosti Prodejny SQL

Příjemné intuitivní uživatelské rozhraní podobné • 
registračním pokladnám, optimalizované pro použití 
dotykových displejů.
Práce se snímačem čárového kódu pro identifi kaci zboží, • 
identifi kaci zákazníka či práci s váhovým čárovým kódem.
Až 72 přímých voleb položek zboží - PLU.• 
Podpora prodeje v zahraničních měnách při současném • 
přepočtu na měnu domácí podle pevného či denního kurzu.
Platba v hotovosti, kartou nebo ceninou (šek, stravenka apod.).• 
Funkce Hold – odložení rozpracovaného účtu a prodej • 
na účet nový, s pozdějším návratem k původnímu 
zákazníkovi.
Evidence zákazníků – historie nákupů, osobní slevy, • 
kredity. Možnost automatického provázání evidence 
zákazníků s podnikovým informačním systémem či 
internetovým obchodem.
Procentuální slevy, nebo přirážky na celý doklad • 
i jednotlivé položky, podpora slevových akcí.
Možnost zobrazení kompletního seznamu zásob • 
a snadný výběr zboží s mnoha možnostmi třídění včetně 
fulltextového vyhledávání.
Funkce Zjištění ceny – zobrazení veškerých informací • 
o položce na displeji obsluhy.
Linkovaná PLU a sloučení více položek (např. záloha • 
na vratné lahve přiřazená k nápoji).

Evidence a podpora výběru a vkladu do pokladny.• 
Detailní přístupová práva k jednotlivým funkcím programu.• 
Tréninkový režim (pro snadné zaškolení obsluhy v reálném • 
provozu).
Komunikace s pokladnami Euro.• 
Komunikace s obchodními váhami CAS a systémovými • 
váhami METTLER TOLEDO v režimu pokladny i tisku etiket. 
Exporty a importy dat v celé řadě formátů zaručují • 
bezproblémovou kompatibilitu s návaznými systémy.

Podpora periferií

Dotykové displeje nebo PC terminály s dotykovými displeji • 
(např. POS-3015, POS-5715 a POS-8015) libovolné značky, 
doporučené minimální rozlišení 1024x768.
Možnost tisku na termální tiskárny OK Print-085, Star, • 
Epson a jehličkové tiskárny Star a Epson (interface RS-232/
USB, LPT nebo Ethernet).
Podpora dvou pokladních zásuvek připojených k jediné • 
tiskárně.
Možnost připojení zákaznických displejů například • 
VFD-200 a VFD-860/890 (interface USB, RS-232) a dalších 
se standardem EPSON případně DSP-800.
Podpora celé řady snímačů čárových kódů (např. Metrologic, • 
Honeywell).

Technické specifi kace

Prodejna SQL je vícevrstvá klient-server aplikace, optimalizovaná 
na rychlost, bezpečnost dat a bezproblémový provoz i při přeru-
šení komunikace s pokladním místem.
Požadavky na software:

Prodejna SQL: operační systém Windows XP, Windows • 
Embedded POS Ready 2009, Windows 7, MS SQL server 
2005/2008 R2 Express (bezplatná verze SQL serveru).
Centrála Prodejna SQL (Money): operační systém • 
Windows XP, Windows 7, nebo Windows 2003/2008 server, 
MS SQL server 2008 ve verzi podle množství dat a použitého 
hardwaru (Express, Standard atd.).

Přesné doporučení typů PC, operačních systémů, verze databáze
a specializovaných periferií vždy konzultujte s Vaším dodavate-
lem nebo přímo s CÍGLER SOFTWARE.

nadná komunikace s účetními

základní obrazovka manažerské části
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Příklady různých způsobů nasazení:

Malá prodejna s jednou PC pokladnou,

kde na jednom PC běží současně

manažerská i prodejní část

PC může off -line komunikovat s účetním 
systémem, a to i vzdáleně.

Větší provozovna s více PC pokladnami 

a jedním serverovým PC

Na PC pokladnách běží prodejní část, 
která je centrálně spravovaná ze ser-
veru s nainstalovanou manažerskou 
částí. Manažerská část dále komunikuje 
s podnikovým informačním systémem.

Obchodní řetězec

Na jednotlivých provozovnách je jed-
na či více PC pokladen a jeden počítač 
(může to být i jedna z pokladen), na kte-
rém běží manažerská část určená k ak-
tualizaci nastavení a dat jednotlivých 
pokladen. Manažerská část současně 
přes internet komunikuje se serverem 
Centrála Prodejna SQL (Money), ze kte-
rého se centrálně spravují veškerá na-
stavení a data (ceníky, cenové hladiny, 
zákazníci, sklady a další) na všech pro-
vozovnách. Centrála Prodejna SQL je mo-
dulem vytvořeným v systému Money S4, 
Money S5 a umožňuje komunikaci s po-
kladními místy.
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