Ko potrdite ikono Gostinstvo 1.0 - Klient se vam prikaže polje za vhod v program.
UPORABNIK : blagajna
GESLO: (pustite prazno)
in potrdite prijavo.

V primeru, ko imate monitor na dotik lahko
odprete tipkovnico na ekranu z desno označeno
tipko (zraven uporabnika).
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ŠIFRANTI
ZAPOSLENI:
Pritisnemo Nov čee želimo vnesti novega prodajalca. Vsa modra polja morajo biti izpolnjena!

- pri odjavi dobit dnevnik prodaje
- lahko blokira artikle v minus
- lahko izpiše kopijo računa
- prodajalec lahko stornira račun
- lahko izbriše mizo v blagajni
–prodajalec lahko briše mize
-lahko odpre mize ostalih delavcev
- lahko razdeli oziroma združi več miz
- se ne more odjavit dokler ni zaprl svojih miz
- se obarvajo njegove mize
-ko
ko se prodajalec odjavi ne vidi stanja prometa
-izpiše
izpiše prodane artikle prodajalca ob zaključku
zaklju
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KLIENTI
Tukaj vnašate podjetja katera vam dostavljajo robo oziroma jim izstavljate original
račune
une DOBAVITELJI, KUPCI
Uredi
Spreminjanje že obstoječega
ega klienta. Ko končamo
kon
pritisnemo Shrani.
Izbriši
Brisanje klientov iz seznama.
!!Klienti se ne smejo brisati čee so bili na njih izdani dokumenti!!

Nov
Če pritisnemo podmeni Nov lahko vnašamo novega klienta. Vsa polja označena
ozna
z modro
barvo je potrebno obvezno izpolnit čee ne nas program ne spusti naprej, ko smo končali
konč pritisnemo
Shrani
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GRUPE artiklov
Z grupo artiklov določimo davčno
dav no stopnjo artikla in na dnevniku prodaje vidimo
koliko smo artiklov določene
ene grupe prodali.

SKUPINE artiklov
Z skupino artikla določimo
določ
kako se bo zaloga vodila povprečna
na ali zadnja nabavna
cena.
Prav tako s pomočjo
jo skupine lahko omejimo izpise na točno
to
določeno
čeno skupino
artiklov.
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ARTIKLI
Vnos novega artikla
Poiščemo
emo prazno šifro na katero bomo vnesli nov artikl. Med skupinami so prazna polja,
katera so predvidena za nove artikle, zato da so atrikli iste skupine lahko skupaj. Spritiskom
na polje v tabeli (naziv, prodajna cena, grupa, skupina…) se nam podatki ustrezno razvrstijo.

Artiklov ki smo jih že vnesli in prodajali ne moramo oziroma ne smemo brisati.
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Nov
Pri vnosu artikla je najpomembnejše, da izpolnite vsa polja označena
ozna ena s modro barvo. Zelo
pomembna je pravilna sestavnica, drugače
druga e nimamo pravilnih zalog. Ko mu določite
dolo
grupo,
mu tudi določite davčno
no stopnjo. To pomeni Pijača
Pija a 20%, Hrana 8,5%, Cigareti 20% in Ostalo
20 %. Primer nam pokaže kako se pravilno vnese nov artikl.

NIVOJI CEN
V tem polju lahko vidimo čee je za artikle nastavljen kakšen nivo cene (str. 9)

TISKANJE NA TISKALNIKE
naro
tega artikla, ko ga blokiramo na mizo natisne na določen
dolo
V tem polju lahko nastavimo, da se naročilo
tiskalnik. Tukaj lahko tudi vnesemo nov tiskalnik (str. 9)
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ARTIKLI IZPIS
Tukaj lahko izpišemo artikle na A4 tiskalnik
Z pritiskom na tiskalnik izpišemo artikle.

SESTAVNICA ARTIKLOV IZPIS
Izpiše vse artikle in sestavnice (kosovnice) teh artiklov
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NIVOJI CEN

Pri tem podmeniju lahko na hitro spremenimo cene ali naredimo cenik ki se ob določenem
času avtomatsko sproži.

SPREMEMBA CEN ARTIKLOV
Pritisnemo NIVOJI CEN v tem meniju pa pritisnemo NOV.
Na ekranu se pojavijo artikli, prodajne cene in cene na nivoju. Sedaj lahko ročno
ročno popravimo cene na
nivoju, ali pa uporabimo HITRO DOLOČANJE
ANJE CEN ARTIKLOV NA NIVOJU.
Ko so cene spremenjena pritisnemo IZVOZ CENE NIVOJA KOT PRODAJNE, s tem smo spremenili
cene artiklov.
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Pritisnemo NIVOJI CEN v tem meniju pa pritisnemo NOV.
Na ekranu se pojavijo artikli, prodajne cene in cene na nivoju.
nivoju. Sedaj lahko ročno
ro
popravimo
cene na nivoju, ali pa uporabimo HITRO DOLOČANJE
DOLO ANJE CEN ARTIKLOV NA NIVOJU.
Ko so cene spremenjene v polje NAZIV NIVOJA vpišemo poljubno ime tega nivoja (PART1)
V polje DAN določimo
imo na kateri dan v tednu se naj cenik aktivira in
in ob kateri uri do katere
ure naj cenik velja. Čee so vsi podatki pravilno vneseni potrdimo polje ALI JE NIVO
AKTIVEN in pritisnemo SHRNI.
Sedaj se mora ta cenik avtomatsko vklopit.
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PLAČILA

Možnost vnosa novega plačilnega
čilnega sredstva, to plačilno
pla ilno sredstvo je prikazano tudi na IZPISIH.

DODATNI TEKSTI

Vnos dodatnega besedila pri naročilu
naro
artikla na kuhinjski tiskalnik
Besedilu še lahko določimo
imo skupino pri kateri se pokaže to besedilo.

SKLADIŠČA
Tukaj lahko vnesemo še dodatna skladišča
skladiš a v katerih lahko vnašamo zalogo. S pomočjo
pomo
med skladiščnice
nice lahko prenašamo zalogo med skladišči.
skladiš
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TISKALNIKI
Vnesemo nove tiskalniki, na katere želimo prejemati naročila
naro
v kuhinjo. Tiskalniku damo
poljubno ime ( kuhinja, žar..).Vsak artikel lahko nastavimo na določen
dolo en tiskalni. To nastavimo
v šifranti – artikli – posamezni artikel.

POŠTE

Vnos in pregled pošt in poštnih številk. Uporablja se pri kupcih (orginal
(orgin računih) ter
pri dobaviteljih
Za vnos nove pošte pritisnemo NOV izpolnimo podatke in shranimo.

DRŽAVE
Vnos in pregled držav. Uporablja se pri vnosu različnih
razli nih podatkov kot so uslužbenci,
dobavitelji in klienti
Za vnos nove države pritisnemo NOV izpolnimo podatke ter shranimo.
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BLAGAJNA
PRIJAVA / ODJAVA

Vaš delovni dan se je začel.
el. V tem polju se
prijavite in odjavite iz delovnega sistema.

Geslo: Vnesite svoje geslo, potrdite z tipko
PRIJAVA.
Odpre se vam novo okno.
Vnesite saldo menjalnega denarja ali 0,
potrdite s tipko POTRDI ali (Enter na tipkovnici), s
tipko IZHOD zapustite polje.

Ob koncu vašega delovnega dneva
se zopet vrnete v to polje, kjer postopek ponovite s to razliko, da potrdite ODJAVO,
ODJAVO vtipkate
saldo v denarnici (promet in menjalni denar) in potrdite. Računalnik
Ra unalnik izpiše vaš dnevni
zaključek.
ek. Ne vpisujete kartic in naročilnic.
naro
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BLAGAJNE

TS Blagajna
Ponudi se vam polje s tipkovnico, od vas pričakuje
pri akuje geslo s katerim boste lahko delali z blagajno. Po
vtipkanem geslu ste pripravljeni za delo z blagajno (blokiranje). To polje se vam prikaže po vsakem
izpisanem računu. Čee ste sami v izmeni lahko uporabite tipko STALNA PRIJAVA. Ko potrdiš to
tipko spremeni barvo v zeleno, tako da se ne rabite ponovno prijavljat.

OPIS TIPKOVNICE
Na levi strani je polje z artikli katerega ne bom posebej opisoval. Opis funkcijskih tipk na desni strani
pod prikazovalnikom
ikazovalnikom artiklov računa.
računa. Vse te tipke lahko skrijemo, obarvamo v nastavitvah.
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HITRI RAČUN - zaključek računa
čuna s
plačilnim sredstvom gotovina
RAČUN Z IZBIRO PLAČ.. SREDSTVA tukaj izberete plačilno
ilno sredstvo, partnerja
za izpis original računa.
računu
BRIŠI ARTIKEL - označii artikel na ra
pritisni tipko in izbrišeš ta artikel
čun .Obe tipki
BRIŠI RAČUN - izbrišeš račun
delujeta samo dokler ne zaključite
čite ra
računa.
ene artikle s to tipko
NOVA MIZA - označene
prenesete na novo mizo kateri določite
dolo
ime.
ZAČASNO ZAPRI MIZO - s prejšnjo tipko
smo določili
ili mizo in jo imenovali. S to tipko
to mizo tudi zapremo in shranimo.
obdelavo (dodajanje na mizo). Mizo
ODPRTE MIZE - tukaj izbiramo odprte mize za na daljno obdelavo
zapremo s tipko HITRI RAČUN
ČUN ali RAČUN
RA
Z IZBIRO P.S., če stranka plača
ča z drugim pla
plačilnim
sredstvom (kartica, naročilnica,…)
ilnica,…) ali želi original račun.
ra
PREDAL - odpiranje predala,
PONOVNO TISKANJE - ponovno tiskanje računa
ra
STORNO RAČUNA - izbris računa

-15-

RAČUN
UN Z IZBIRO PLAČILNEGA
PLAČ
SREDSTVA
Ko smo odtipkali želene arikle namesto da pritisnemo HITRI RAČUN,
RA UN, pritisnemo tipko
RAČUN Z IZBIRO PLAČILNEGA
ČILNEGA
ILNEGA SREDSTVA sedaj lahko izberemo plačilno
pla
plač
sredstvo,
stranko, orginal račun,
un, tiskanje na A4 tiskalnik, število izvodov in popust na artikle katerim
smo določili
ili da se lahko upošteva popust .
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Stranko izberemo tako de pritisnemo v prazno polje ob napisu stranka: in pritisnemo prvo
črko
rko stranke. Tako nam blagajna izpiše vse stranke na to črko. Čee še stranke nimamo vnesene
pritisnemo tipko + in vnesemo novo stranko,
stranko, kot smo to razložili v polju ŠIFRANTI
ŠI
–
KLIENTI str št: 4.
Ko imamo vsa podatke izpolnjene pritisnemo POTRDI, blagajna vpraša za rok plačila
pla
samodejno je nastavljen na 8 dni lahko pa ga tudi spremenimo.Za izpis računa
ra
pritisnemo
POTRDI.

NOVA MIZA:
Pritisnemo tipko odrta miza nam blagajna
blaga ponudi tipkovnico
nico s katero lahko vpišemo ime miza
( 1 , miza 1, šef, skupina 1), ko smo vpisali ime pritisnemo POTRDI. Zdaj lahko blokiramo
artikle in pritisnemo tipko ZAČASNO
ZAČ
ZAPRI MIZO. Miza se zapre in se pojavi v desnem
kotu. Če želimo mizo odpreti pritisnemo tipko ODPRTE MIZE.

ODPRTE MIZE:
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ODPRI MIZO:
Mizo označimo
imo tako da kliknemo na mizo potem pritisnemo ODPRI MIZO blagajna se vrne
na polje tipkanja artiklovv kjer lahko dodamo artikle tako da jih kar odtipkamo na blagajni.
Lahko mizo začasno
asno zapremo ali stiskamo račun
ra
(HITRI RAČUN, RAČUN
ČUN Z IZBIRO
PLAČILNEGA SREDSTVA).

PRENOS MIZE:
Prenos mize na drugega prodajalca. Pogoj je da je tudi drugi prodajalec prijavljen v sistem.

ZDRUŽI MIZO
Označimo prvo mizo, pritisne mo ZDRŽI MIZO označimo
ozna imo drugo mizo pritisnemo ZDRUŽI
MIZO blagajna vpraša ali združim mizi.

RAZDELI MIZO
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NASTAVITVE
SPLOŠNI PODATKI:
Splošni podatki so vaši podatki ki vam jih vnese serviser in jih ne morete spreminjat. Spremenite
lahko ali so podatki krepki in ali so vidni na računu.
ra unu. Spremenite lahko samo TRR in nogo v računih.
ra
Prav tako lahko spreminjate položaj teksta na računu.

RAČUNI:
Prodajno mesto – ime postaje
Prikaz ure – ali je ura na računu
A4 Original- tiskanje original računa
rač
na A4
Tiskaj račun – da ali ne
Kalkulator – kalkulator vračila
ila denarja
Ali se artikli združujejo – čee je na ra
računu več istih artiklov ali se naj združijo.
Prikaz popusta da ali ne

-19-

ODPRET MIZE:

Z kljukicami vklapljamo želene funkcije, če je kljukica prikazana je funkcija vklopljena.
Obvezno blokiranje na mizo – čee je kljukica je obvezno blokiranje na mizo
Tiskaj naročilo – tiskanje artiklov v kuhinjo na določen
dolo
tiskalnik
Tiskaj kupon – tiskanje vseh artiklov v kuhinjo
Tiskaj na kupon zadnje – tiska samo zadnje dodane artikle na mizi v kuhinjo
Tiskaj hitra naročila – pri hitrem računu tiska naročilo
naro
Prikaz vrednosti naročila – tiska vrednost naročila
naro
v kuhinjo
Barva mize – barva mize prijavljenega natakarja
Ne prikazuj miz – ne prikazuje miz ostalih natakarjev
Prikazuj samo svoje mize – ne prikazuje miz ostalih natakarjev

TISKALNIKI:

Izbira tiskalnikov in nastavitev POS tiskalnikov. Za nastavitve se obrnite na dobavitelja
tiskalnika.
Ko artiklu določimo
imo na kateri tiskalnik se naj tiska je potrebno tukaj izbrati tiskalnik
(mrežni).
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TOUCH SCREEN:

SHEMA – tukaj izberemo ime sheme (tipka artiklov za blagajno) katero uporabljamo na blagajni.
Vsaka blagajna lahko ima svojo shemo.
LOKACIJA TIPK – kje bodo prikazane funkcijske tipke blagajne
LOKACIJA PRI. RAČUNA – kje bo polje za prikaz prodanih artiklov
DRUGI CENIK – nastavimo nivo ki ga želimo uporabljati kot drugi cenik (str. 9)
ALI SE VRNE..
DODATNI TEKST – pri uporabi drugega cenika lahko na računu
unu nastavimo besedilo
TIPKA ZA KOLIČINO – pred količinskimi
koli
števili na blagajni se naredi maska
KLUKICE – z njimi določimo
imo katere tipke bodo prikazane na blagajni. Tipkam lahko določimo
dolo
barvo.
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TIPKE ZA IZBIRO PLAČ SREDSTVA:

Tukaj določimo
imo barvo tipke in ali bo možnost uporabe pla
plačilnega
ilnega sredstva v blagajni. Če je kljukica
prikazana ja plačilno
ilno sredstvo omogo
omogočeno. Ko nastavimo želene nastavitve pritisnemo tipko SHRANI.

ADMINISTRACIJA:

Administracija
ja se uporablja v primeru ko pri dnevnem zaključku
zaklju
pokaže napako pri preračunavanju
prera
podatkov.. V tem primeru pritisnemo tipko PREVERI POREAVI NAPAKE ko napiše uspešno končano
kon
pritisnemo VREDU in SHRANI.

PRIKAZOVALNIK ZA STRANKE:
Ta možnost se uporablja ko imamo posebej prikazovalnik za končni
kon ni znesek na blagajni. Lahko ga
vključimo ali izključimo,
imo, nastavimo besedilo v stanju pripravljenosti in kako dolgo naj bo znesek prikazan v
sekundah.
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MATERIALNO POSLOVANJE
DELAVNI NALOGI

PREVZEMNICE
Začetno
etno okno v katerem lahko vidimo že vnesene dobavnice. Od datuma do datuma vnesemo
datum v katerem obdobju iščemo
čemo
emo podatke. Ko najdemo željeno dobavnico jo označimo
ozna
z
klikom miške, da spremeni barvo v modro (slika zgoraj),: sedaj
sedaj lahko označeno
ozna
dobavnico
TISKAMO, BRIŠEMO ali jo POPRAVIMO z tipko SPREMENI.. Prevzemnica je zopet
odprta in pripravljena za popravek. Z tipko NOVA vnesemo nov dokument.

Vnos prevzema (vnos zaloge)
V polju Prevzemnice vnesemo dobavnice ali račune.
ra
Če ste davčni
ni zavezanci vnašate vse cene brez davka. V primeru nezavezanec pa z davkom.
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Vnos nove prevzemnice
S klikom na tipko NOVA se odpre polje za novo prevzemnico.
Vnesemo št. dokumenta, naslov, dobavitelja (če
( e nimamo vnesenega dobavitelja, ga lahko s pomo
pomočjo
tipke + vnesemo takoj), datum prejema blaga in skladišče
skladiš e v katerega vnašamo blago.
koli ino, ime artikla, nabavno ceno ali znesek,
DODAJ polje odpre vnos artikla, kjer vnesemo količino,
program sam izračuna
una nabavno ceno. Ko smo vnesli vse podatke zaklju
zaključimo
imo delo s tipko SHRANI
(znesek se ujema z dobavnico). Iz polja v polje se pomikamo s tipko Enter.
Naredimo Dnevni zaključej od datuma vnesenega dokumenta, da obnovimo podatke.
Popravek dobavnic
V polju spremenimo podatek. Program izračuna
izra
nove vrednosti.
Po opravljenem delu izvedite DNEVNI ZAKLJUČEK:
ZAKLJU
(glej str.27)

MED SKALIŠČNICE:
Vnos med skladiščnic
nic se uporablja pri prenosu artiklov iz enega v drugo skladišče,
skladi
pogoj za to
je da imamo vstavljenih več skladišč.
skladiš

VRNJENO DOBAVITELJU:
Z tem dokumentom zavedemo artikli ki smo jih
jih vrnili dobavitelju. Program razknjiži
ra
artikel
količinsko in po njegovi nabavni vrednosti.

ODPIS KALO:
Z tem dokumentom razknjižimo
razkn
artikle katerim je potekel rok, ali lom artikla. Vnesemo samo
količino
ino in artikel, program pa samodejno izračuna povprečno nabavno vrednost.
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STRANKE:
ODPRTE DOBAVNICE:

Odprte dobavnice so dokumenti, ki se zbirajo na primer en mesec in se kasneje izda en
račun za več dobavnic. Ti dokumenti so negotovinska
ne
plačila
ila in se na blagajni blokirajo pod
ZBIRNO DOBAVNICO.

Kako pretvorit zbirne dobavnice v original račun?
Prvo moramo na blagajni blokirat želene artikle, račun
ra
zaključimo
imo z IZBIRO
PLAČINEGA
INEGA SREDTVA izberemo ZBIRNA DOBAVNICA vnesemo stranko in zaključimo
zaklju
račun.
un. Dobavnice je potrebno samo obkljukat v polju izberi za račun.
ra un. Ko smo izbrali
dobavnice
nice pritisnemo ustvari račun.
ra un. Dobavnice se pobrišejo iz tabele odprte dobavnice, in se
ustvarijo v tabeli računi
uni iz dobavnic.

RAČUNI
UNI IZ DOBAVNIC:

Tukaj lahko pogledamo ali izpišemo Original račun.
ra
Na tem računu
unu so vaši podatki, podatki
kupca katere naročilnice
ilnice so bile zajete in kdaj.
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DNEVNI ZAKLJUČEK
ZAKLJU
/ INVENTURA

DNEVNI ZAKLJUČEK

Dnevni zaključek
ek se uporablja za preračun podatkov. Čee smo vnesli dobavnico ali
kateri koli drugi dokument iz materialnega poslovanja moramo sprožiti dnevni zaključek
zaklju
in
sicer od datuma spremembe ali kar od prvega v mesecu.
mesecu
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INVENTURNI LIST
Pregled trenutne zaloge, možnost izpisa inventurnih pol. Negativna zaloga se označi
ozna z rdečo
barvo.

Izpis zajema zalogo iz vseh skladišč
skladiš
Vsa skladišča:
Skladišča:
Določimo
čimo katero skladišče
skladiš naj prikaže
Skupina:
Določimo
čimo katero skupino artiklov naj prikaže
Prikaz rač. Zaloge: Ali prikaže računalniško
ra unalniško zalogo (možnost izpisa praznega popisnega
lista)
Označi vse – odznači vse
Doda ali označi
ozna i ves artikle ki jih želimo izpisati. Možnost
imamo ročno
no obkljukat želene artikle ki jih želimo natisnitinatisniti
Dvo klik na posamezn artikel
artikel odpre MATERIALNO KARTICO ARTIKLA (str. 30)
TRENUTNA ZALOGA

Podoben izpis kot inventurni list, le da lahko ta dokument natisnemo na mali (POS)
tiskalnik.
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INVENTURA

Ko vnašate inventutro vas moramo opozoriti, da je inventura vedno zadnje dejanje dneva in je
tako tudi knjižena.
Pritisnemo tipko NOV izberemo DATUM na katerega želimo narediti inventuro. Izpis nam
pokaže računalniško
unalniško zalogo, v polje željena zaloga pa vpišemo podatke iz popisa.
Da so podatki pravilni moramo
m
imeti vnešene
ene vse dobavnice in narejen DNEVNI
ZAKLJUČEK.

ŽAČETNO STANJE :
Začetno
etno stanje se uporablja pri prenosu podatkov iz leta v drugo leto ali pri otvoritvi.
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IZPISI
V izpisih pregledate in izpišete vse podatke katere potrebujete za svojo evidenco in evidenco
računovodstva.
unovodstva. Da so podatki pravilni je potrebno dokumente poknižiti. (DNEVNI
ZAKLJUČEK str. 26)

Za računovodski
unovodski servis potrebujete:
potrebujete
Dnevnik prodaje (čee izpsujete v lokalu na POS tiskalnik)
Skupaj (izpis v pisarni na A4 tiskalnik)
Dnevnik sumarno(od
(od prvega do zadnjega v mesecu)

ki izpis PSO
-izkupički
-ikupički
ki A4

-izpis
izpis po artiklih, ki so bili prodani
-pregled
pregled delavcev (promet, ure, prijave)
-prgled
prgled vseh računov
ra
-izpis računov
unov

- izpis FK za kuhinjo
- ipis FMK za posamezni artikel

Pri vseh izpisih lahko nastavljate razlačne
razla ne filtre (Grupa, skupina, dan..) in na ta način
na izpišete
podatek ki ga potregujete.
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NASTAVITVE

Nastavimo lahko katero skladišče
skladišče uporablja blagajna. Vsaka blagajna lahko uporablja svoje
skladišče.
e. Zalogo med temi skladišči
skladiš prenašamo z med skladiščnicami
Tukaj nastavimo tiskalnik na katerega se bo izpisovala zaloga.
Z kljukico določimo
imo ali se bodo na inventurnem listu prikazali artikli katerih zaloga je 0.

PROGRAM
IZHOD IZ PROGRAMA

Kadar želimo zapustiti program pritisnemo meni PROGRAM nato IZHOD IZ
PROGRAMA, prikaže se vprašanje če to zares želimo in potrdimo z DA.
Pc ugasnemo kot to od nas zahteva operacijski sistem.
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