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Vstup do programu
Ke vstupu do programu Prodejna je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.

Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou zobrazit některé úvodní hlášky:





Zpráva zaslaná z centra
Upozornění, že je třeba před prodejem vybrat stav pokladny (jednou za týden)
Indexace dat – (jednou denně při prvním spuštění)
Provedení aktualizace dat – načtení dat z centra (jednou denně – pouze ve verzi
s distribuovanou databází)

Po startu programu se provádějí některé rutinní činnosti, které mohou chvíli trvat.

Po instalaci jsou nadefinovány tyto přihlašovací účty:
jméno: spravce
jméno: 001

- má všechna oprávnění a lze pomocí něj vstupovat i do programů Centra
- má pouze právo vstupu do prodejny

v obou případech je heslo prázdné. Doporučujeme zadat hesla k těmto účtům ! To můžete učinit
v programu Správce.
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Prodejna

Pracovní karta Prodejna se dělí na čtyři karty (Přímý prodej, Zápůjčky, Prodej Zápůjčky, Dobírka)
podle způsobu prodeje. Ovládací prvky jsou na všech kartách obdobné.

Tabulka prodejců
V levé spodní části okna se zobrazuje tabulka prodejců. Barva řádku přitom vyznačuje platnost
registrace prodejce. Prodejci s prošlou registrací mají řádek vybarven červeně. Prodejci, u nichž bude
registrace procházet během příštích tří měsíců, mají řádek zabarven zeleně.
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Tlačítka

Tlačítka Uložit a Uložit s tiskem. Uloží právě probíhající prodej
(případně zápůjčku) vybraných výrobků.
Klávesové zkratky ALT U (uložit), ALT T (uložit s tiskem)



Prodej Registračního balíčku produktů, Balíčku Obnovení registrace a
Balíčku Akce. Tlačítko předloží nabídku příslušných nadefinovaných
balíčků zboží. Pro různé prodejce mohou být nadefinovány různé balíčky
(pro členy, poradce, případně absolventy seminářů). Seznam balíčků
obsahuje i informaci, kolik produktů musí balíček celkem obsahovat.
Tlačítka pro obnovu a akci se vyskytují jen na kartách Prodej za hotové a
Dobírka. Balíčky jsou časově omezené, takže se zobrazují jen balíčky,
které lze právě použít.
Klávesové zkratky ALT R (registrace), ALT O (obnova), ALT A (akce)



Změní množství vybraného zboží; Odebere vybrané zboží z prodeje.
Tlačítka umožňují měnit právě probíhající prodej.
Klávesové zkratky ALT M změna množství), ALT V (odebrat zboží z
prodeje)



Stornuje starý doklad (stornované doklady se zobrazí červeně na kartě
výpisy); Zruší probíhající prodej.
Pro stornování starého dokladu (lze vrátit jen celý prodejní doklad
najednou) je třeba nejprve vybrat prodejce jako při běžném prodeji a poté,
po stisku tlačítka pro stornování, zadat číslo prodejního dokladu. Prodejní
doklad má formu CRRnnnnnn, kde C je číselná řada, RR je číslo roku a
nnnnnn je pořadové číslo prodejního dokladu v rámci prodejny. Při
stornování dokladu nemusíte zadávat toto číslo celé, pokud se jedná o
sorno dokladu z běžného roku. v tom případě stačí zadat pořadové číslo
dokladu. Například chcete-li stornovat doklad 112000025 (tedy 25.
doklad v číselné řadě 1, z roku 2012), stačí napsat číslo 25.
Klávesové zkratky ALT S (storno), ALT Z (zrušit probíhající prodej)
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Změna bodové hodnoty zboží. Umožní změnit jednotkovou bodovou
hodnotu vybraného zboží. Možnost měnit body při prodeji musí být
povolena ve Správci.
Klávesová zkratka ALT B



Změna jednotkové prodejní ceny zboží. Umožní změnit jednotkovou
prodejní cenu vybraného zboží. Možnost měnit cenu při prodeji musí být
povolena ve Správci.
Klávesová zkratka ALT C



Platba faktury nebo dobírky. V novém okně, které se zobrazí po stisku
tlačítka, zadejte číslo faktury na účet nebo dobírky (opět stejně jako při
stornu nemusíte zadávat číslo celé, ale stačí pořadové číslo dokladu
v rámci řady a roku). Volba umožní zaplatit dobírkovou fakturu nebo
fakturu z přímého prodeje, pokud se nejednalo o prodej v hotovosti.
Klávesová zkratka ALT D



Setřídí výrobky podle čísla, názvu nebo podle vybraného pořadí.
V třídění prodejců se vyskytuje ještě jedno tlačítko a to třídění podle
města.



1. Vybere výrobek k prodeji; Vyhledá výrobek podle kritérií zadanými
uživatelem - lze zadat číslo nebo jméno produktu (postačuje i jen začátek
názvu, pokud je jím zboží jednoznačně určeno).
Klávesová zkratka ALT C (vyhledání zboží v ceníku)
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2. Vybere prodejce, Vyhledá prodejce – lze zadat číslo nebo jméno
prodejce. Při vyhledání podle jména program ignoruje velká a malá
písmena a znaky s diakritikou (háčky, čárky). Pokud není vyhledání
jednoznačné, například zadáte-li Novák (nebo novak) a program najde
více prodejců tohoto jména, vyhledání se neprovede, pak zadejte i křestní
jméno (například premysl novak vyhledá prodejce se jménem Přemysl
Novák)
Klávesová zkratka ALT F (vyhledání prodejce)
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Přímý prodej
Přímý prodej slouží k vystavení prodejní faktury za hotové nebo placené převodem na účet.
Při prodeji vždy nejprve zadejte prodejce. Do okénka Prodejce v pravém horním rohu karty zadejte
číslo (nebo jméno, obdobně jako při vyhledávání) prodejce a stiskněte Enter.
Základní údaje o vybraném prodejci se zobrazí v pravé horní části karty. Poté můžete vybírat
jednotlivé zbožové položky (pouhý stisk klávesy enter v prázdném políčku pro číslo zboží přesune do
tabulky zboží, kde je možno vybrat zboží opět stiskem klávesy Enter). Při zadávání zboží můžete
zapsat číslo zboží, název zboží nebo zadat čárový kód. Pak zadejte počet kusů daného zboží.
Pokud je ve Správci povolen kromě prodeje v hotovosti i prodej s platbou na účet, je pod jménem
zákazníka, kterému se právě prodává okno pro volbu typu platby:

tuto volbu je třeba provést dříve, než se stiskne tlačítko Uložit s tiskem nebo Uložit.
Při platbě pokladnou se faktura ihned označí za zaplacenou a vygeneruje se pokladní doklad. Při
výběru platby na účet zůstane faktura označena za nezaplacenou.

POZOR !
Na rozdíl od dobírky jsou při přímém prodeji body vždy ihned načteny prodejcům ! Bez ohledu na to,
zda se prodává v hotovosti nebo na účet.

Při výpočtu provizí se však znovu přepočtou body za daný měsíc a
prodejcům se načtou body pouze za ty prodeje na účet, které jsou označeny
jako zaplacené.

Pro ukončení prodeje stiskněte tlačítko Uložení s tiskem nebo Uložení.

Pokud se používá prodej registrace a současně je nastavena kontrola zakoupení registračního
balíčku, pak se každému novému prodejci musí nejprve prodat balíček Registrace. (Obojí lze
nastavit v modulu Správce – Hlavní nastavení)
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Pro prodej volnému zákazníkovi (který není členem sítě) zadejte jako číslo prodejce speciální číslo
9999990 nebo číslo 0. Pak se zobrazí okno pro údaje o volném zákazníkovi:

Zde můžete (ale nemusíte) vyplnit údaje, které se pak vytisknou na prodejní doklad. Při prodeji
volnému zákazníkovi se v ceníku místo standardních prodejních cen zobrazují ceny určené
zákazníkům – nečlenům sítě. Tyto ceny musí být nadefinovány v modulu Sklad. Povolení prodeje
volnému zákazníkovi se nastavuje v modulu Správce – Hlavní nastavení.
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Prodej balíčků
Po stisku tlačítka pro prodej balíčku (Registrace, Obnova registrace nebo balíček Akce) se zobrazí
okno s možnými balíčky. Součástí popisu balíčku je i počet produktů, které se v rámci balíčku
prodávají. Pokud definice balíčku obsahuje menší počet produktů, pak přidejte do balíčku zbývající
počet produktů (stejně jako při normálním prodeji).

Pokud se prodává balíček Akce, zobrazí se po výběru typu balíčku okénko, kam zadejte celkový počet
balíčků, které chcete při tomto prodeji prodat.
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Zápůjčka

Karta Zápůjčka umožňuje zapůjčit prodejci zboží k tomu, aby je přeprodal dalším prodejcům (tedy
členům sítě, ne konečnému spotřebiteli). Zapůjčené zboží se dál účetně eviduje na skladě daného
střediska, ale není zde k dispozici.
Pokud v tabulce prodejců vyberete prodejce, který má již nějaké zboží zapůjčeno, je tato zápůjčka
zobrazena v tabulce v pravé části pod údaji o prodejci.
Vlastní provedení zápůjčky se provádí stejně jako prodej zboží. A stejně tak lze i zboží ze zápůjčky
vrátit zpět na sklad po zadání čísla prodejce a poté po stisku tlačítka:

Zobrazí se okno se seznamem zapůjčených balíčků. Pokud chcete vrátit jiné zboží než balíček,
stiskněte v tomto okně ještě tlačítko Vrátit volně zapůjčené zboží, a pak ej možno provést storno
zápůjček obdobně jako při prodeji – tedy zadáním zboží, které se vrací a počtu vracených kusů.
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Prodej Zápůjčky

Zde je možno prodat zboží ze zápůjčky jinému prodejci (je ovšem možné, aby si prodejce, který má
zboží zapůjčené jej koupil sám).
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Nejprve je třena zadat číslo nebo jméno prodejce, který má zboží zapůjčené, do políčka Prodejce
v pravé horní části okna. Pak se zobrazí údaje o tomto prodejci i jeho zapůjčené zboží:

V seznamu zboží v levé dolní tabulce se tedy nyní nezobrazuje celý ceník, ale pouze zapůjčené zboží.
Pak se již postupuje stejně jako při běžném prodeji. Do políčka Kupující se zadá číslo prodejce, který
zboží koupil a zadává se jednotlivé zboží a jeho počet.
Prodej zápůjčky vždy vytvoří prodej v hotovosti. Tedy současně s fakturou v hotovosti se uloží i
pokladní doklad.
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Dobírka

Karta slouží k prodeji na dobírku a k zapisování plateb dobírek. Vlastní vystavení dobírky je zcela
obdobné jako při prodeji.

toto tlačítko zde umožní stornovat vrácenou dobírku.
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tlačítko umožní provést platbu dobírky. Zobrazí se okno, kam je třeba zadat číslo dobírky
(nemusíte zadávat počáteční písmeno Z označující vnitřní kód pro prodej, ani číselnou řadu a číslo
roku, postačí vlastní pořadové číslo dobírky (v ukázce tedy stačí zadat číslo 1):

Tlačítko Uložit platbu dobírky označí dobírku za zaplacenou. Pokud je ve Správci nastaveno ukládání
plateb do dobírky do pokladny, uloží se i pokladní doklad. Pokud je ve Správci nastaveno, že dobírky
jsou placeny na účet, pouze se dobírka označí za zaplacenou.
Lze ji však pomocí vedlejšího tlačítka zaplatit do pokladny.
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tlačítko otevře okno, kde je možno vytisknout poštovní poukázky a poštovní podací
arch pro vystavené dobírky:
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tlačítko umožní provést více plateb dobírek najednou. Otevře se nové okno se
seznamem dosud nezaplacených dobírek. Zde je možno některé označit a hromadně zaplatit.
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umožní tisk etiket s adresami pro zadané prodejce (k nalepení na balík dobírky).
Pokud má prodejce zadanou dodací adresu, tiskne se tato, jinak se tiskne standardní adresa.
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Prodejci

Obsahuje seznam prodejců. Poradci jsou zobrazeni v tabulce tučným písmem.



Tlačítka Vytvořit nového prodejce, Ulož nového
prodejce a popř. Zruš vytvoření nového prodejce.

Klávesové zkratky ALT N (nový), ALT UT (uložit)

Políčko Prodejce obsahuje číslo prodejce – jedinečné číslo obsahující maximálně 7 číslic, nesmí
začínat nulou. Políčko Sponzor obsahuje číslo sponzora (prodejce, který je v síti přímo nadřazen
zobrazenému nebo zadávanému prodejci). Pokud je prodejce na nejvyšší úrovni v síti, je číslo
sponzora 0 (nula). Musí být vyplněno jméno, adresa prodejce, jeho IČ a číslo jeho účtu. Pokud číslo
účtu zatím nevíte, zadejte jakoukoli jednu číslici, těmto prodejcům se nebude zatím vyplácet provize,
ale bude se jim kumulovat, dokud nebude zadáno skutečné číslo bankovního účtu pro výplatu provizí.
Plátcům DPH se k provizím připočítává daň.
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Změna prodejce – opravy některých údajů o
prodejci. Další údaje lze měnit v programu Databáze
Prodejců v centru

Klávesová zkratka ALT E (editace)



Řazení prodejců podle čísla, jména nebo města;
Hledání prodejce podle čísla nebo jméno. Při
vyhledání podle jména ignoruje program malá a velká
písmena i znaky s diakritikou (háčky, čárky).

Klávesová zkratka ALT F (vyhledání prodejce)
Tlačítko Prodejci střediska Excel přenese seznam prodejců registrovaných na tomto středisku do
Excelu (resp. vytvoří soubor prodejci.xls, který je možno ručně otevřít i v Open Office)
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Sklad


Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého
se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody).
Při přihlášení běžným uživatelským heslem lze vybrat jen pohyby příjem nebo výdej. Pohyby
inventurní může zadat jen uživatel, který se přihlásil speciálním heslem s patřičným oprávněním.

Při zakládání příjemky se nejprve zobrazí okno s nabídkou z centra zaslaným příjemek. Vyberte
příslušnou příjemku (dodací list). Příjemka se načte do tabulky vlevo. Můžete zapsat popis příjemky a
poté příjemku uložit (případně vytisknout). Pro odsouhlasení příjemky je spočtena celková cena i
celková počet kusů zboží.
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Při zakládání Výdejky je nutno zadat číslo dodacího listu (vygeneruje se automaticky, v případě
potřeby stisk klávesy F7 vygeneruje nové číslo dodacího listu), můžete zapsat poznámku a poté
vyberte potřebné zboží do výdejky (pouhý stisk klávesy enter v prázdném políčku pro číslo zboží
přesune do tabulky zboží, kde je možno vybrat zboží opět stiskem klávesy Enter). Při zadávání zboží
můžete zapsat číslo zboží, název zboží nebo zadat čárový kód. Pak zadejte počet kusů daného zboží.
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Tlačítka Uložit a Uložit s tiskem. Uloží vybraný skladový pohyb.

Klávesové zkratky ALT U (uložit), ALT T (uložit s tiskem)



Změní množství vybraného zboží; Odebere vybrané zboží ze současného
pohybu.

Klávesové zkratky ALT M změna množství), ALT V (odebrat zboží z prodeje)



Zruší probíhající pohyb.
Klávesové zkratky ALT Z (zrušit probíhající pohyb)



Řazení výrobků podle čísla, jména nebo definovaného pořadí;


Vybere výrobek k pohybu; Vyhledá výrobek podle kritérií zadanými
uživatelem (číslo nebo jméno produktu).
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Výpisy

V horní části obrazovky se zobrazují jednotlivé doklady, červené částky znamenají stornované
doklady.

Číslování prodejních dokladů – označení znakem Z
Prodejní doklady (a doklady o zápůjčce) jsou označeny číslem, které tvoří uživatelem zadaná
číselná řada (nastavuje se v modulu Správce), dále číslo roku na dvě místa a pořadové číslo v
rámci roku a prodejny. Ve výpisech a tiscích se ovšem zobrazují čísla dokladů ve vnitřním
formátu, kde je ještě předznačeno písmeno Z (označuje prodejní nebo zápůjčkové doklady
z prodejny). Na daňové doklady se ovšem tento znak nezapisuje, stejně tak se nepřenáší do
účetnictví.

Tabulka v levém dolním rohu ukazuje položky vybraného dokladu.
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V pravém dolním rohu jsou možnosti pro vyhledávání. Lze vyhledat podle čísla dokladu, typu pohybu
(pouze prodejní pohyby), čísla prodejce (do okénka můžete zadat jak číslo, tak jméno prodejce, stejně
jako na kartě Prodej), čísla prodejce od kterého byl prodej koupen ze zápůjčky (opět lze zadat číslo i
jméno prodejce). Lze vybrat prodeje všechny nebo jen zaplacené (pak nebudou zahrnuty zápůjčky a
nezaplacené dobírky). Lze vybrat prodeje jen za určité období (od data do data včetně).

Lze vybrat určité zboží (zadejte číslo nebo název zboží). Pak se v horní tabulce zobrazí jen prodeje,
které obsahují toto zboží. Ve spodní tabulce se nadále zobrazují všechny zbožové položky, ale
vyhledané zboží je zvýrazněno žlutě.

Výběr provedete tak, že do patřičného okénka napíšete hledanou hodnotu a stisknete klávesu Enter
nebo stisknete tlačítko Výběr.

Tlačítka

Skok na začátek, resp. konec výběru dokladů.
Klávesové zkratky ALT P (počátek souboru), ALT K (konec souboru)

Součet zobrazí další okno, které obsahuje součty za vybrané doklady. Pokud
je vybráno nějaké zboží obsahuje i součet kusů tohoto zboží a součet prodejní
ceny jen za toto zboží.
Klávesová zkratka ALT S (součet)

Tisk vybraného dokladu

Výběr podle zadané podmínky, Zrušení výběru.
Klávesové zkratky ALT V (výběr), ALT Z (zrušení výběru)
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Po stisknutí tlačítka

se zobrazí tato tabulka:

Zde si můžete nastavit vlastní podmínku. Tlačítkem nová podmínka vytvoříte novou podmínku,
kterou posléze můžete uložit tlačítkem uložit podmínku. Již uloženou podmínku si můžete kdykoli
načíst tlačítkem načti podmínku. Po poklepání na jednu z položek výběru se zobrazí tato tabulka a
textové pole:

Vyberte porovnávací znaménko, zadejte provnávanou hodnotu a stiskněte Enter.
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Příklady
1.
Pro výběr všech dokladů s celkovou prodejní cenou nižší než 500,- Kč, vyberte v okně výběr
položku cena (vyberte ji pomocí šipek a stiskněte Enter, nebo na ni poklepejte myší), poté klepněte
v seznamu znamének na < menší než a do textového políčka zadejte hodnotu 500 (nebo 500,00 nebo
500.00) a stiskněte Enter. Podmínka se zapíše do horního okénka, kde se zobrazuje již zadaná
podmínka. Stiskněte tlačítko Proveď výběr.

2.
Pro zobrazení jen prodejů registrace vyberte v okně výběr položku Registrace a do textového
políčka zapište hodnotu ano a stiskněte Enter. Stiskněte tlačítko Proveď výběr.

Podmínky lze řetězit pomocí logických spojek AND (a současně) a OR (nebo). Pro zadávání
složitější podmínky lze použít i závorky.

3.
Pro výběr dokladů s prodejní cenou 400,- Kč až 450,- Kč vyberte položku Cena, porovnávací
znaménko >= větší nebo rovno a do textového okénka zadejte hodnotu 400 a stiskněte Enter. Poté
stiskněte tlačítko AND (a současně), vyberte opět položku Cena, porovnávací znaménko <= menší
nebo rovno a zadejte hodnotu 450. Stiskněte Enter a poté tlačítko Proveď výběr.

Poznámka 1
Podmínky zadávané v tomto okně mohou být kombinovány s výběrem, který se zadá přímo v okně
výpisy. Například pokud máte nastaven výběr na doklady jen určitého prodejce a k tomu přidáte
vlastní podmínku, bude podmínka aplikována jen na prodeje zvoleného prodejce.

Poznámka 2
Veškeré podmínky se týkají celkových údajů za prodejní doklady, zadáte-li například podmínku, že
cena má být menší než 500,- Kč, vyberou se všechny doklady, jejichž celková prodejní cena je nižší
než 500,- Kč, nikoli doklady na kterých jsou některé zbožové položky za cenu nižší než 500,- Kč.
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Tisky

Tisky prodejních a skladových dokladů, sestav a přehledů.
Podrobný popis tiskových sestav obsahuje příručka k modulu Sklad.
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Nastavení

Zde si můžete nastavit údaje o středisku
Tlačítko

umožní měnit zobrazené údaje.

Nastavení lze pak uložit tlačítkem

nebo stornovat tlačítkem

.

Pokud změníte číslo prodejního střediska, musíte poté program ukončit a znovu spustit, aby se načetly
správné údaje pro dané středisko.

Údaj IP adresa zatím není potřeba zadávat.
Údaj Port tiskárny je třeba zadat pouze tehdy, pokud se k tisku prodejních dokladů používá tiskárna
Euro 500 (v tom případě zadejte název sériového portu, ke kterému je tiskárna připojena – nejspíš
LPT1 nebo LPT2)
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Správa

Správa je určená pro aktualizaci databáze.

Aktualizuje data přes Internet pomocí přenosového souboru
uloženého na serveru v centru. Lze použít pouze u verze s distribuovanou databází a přenosy
dat SunLine.

Aktualizuje program přes zazipovaný soubor. Nejprve se musí
vybrat přenosový soubor DataCentrum.zip uložený kdekoli na počítači, nebo i na externím
disku, případně v síti. Je určeno pro verzi s distribuovanou databází.
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Web obchod

Slouží k načtení objednávek prodejců z webu pomocí souborů obj-číslo.txt uložených ve složce
ZetClub\prenos.
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umožní načíst nové objednávky do seznamu objednávek a uloží txt soubor do složky
WebArchiv:

Soubor je setříděn podle prodejců a podle čísla objednávky. V objednávce je vyznačeno, zda se jedná
o jednotlivé zboží nebo balíček. Jednotlivé objednávky jsou od sebe odděleny barevně.

umožní změnit množství zboží u vybrané položky objednávky.

umožní změnit způsob platby (hotově nebo na dobírku) u vybrané objednávky.

umožní zapsat nebo změnit poznámku k objednávce

zruší vybranou položku z objednávky. U dané položky se zapíše datum a čas zrušení.
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V tabulce lze zobrazit objednávky podle zvoleného výběru:

Prodej objednávky
Na kartě Prodejna se vybere Prodej za hotové nebo Dobírka a stiskne se tlačítko pro zobrazení
dosud neprodaných objednávek:

Poté se zde zobrazí seznam objednávek podle zvoleného typu platby (hotovost nebo dobírka)

Stisk tlačítka
vytvoří prodej všech položek na objednávce, pokud neobsahuje
balíčky. Pokud objednávka obsahuje balíčky, pak stisk tohoto tlačítka uloží do prodeje buďto zvolený
balíček (pokud je v objednávce více stejných balíčků, tak je sečte), nebo všechno ostatní zboží, podle
toho, která položka objednávky je právě vybrána v seznamu (např. ve výše uvedeném příkladu se do
prodeje uloží 5 kusů balíčku 00003).

Tlačítko

uloží do prodeje jen právě vybranou položku objednávky.

Prodej je pak možno dokončit standardním způsobem -stiskem tlačítka
možno prodej zrušit.

nebo

, nebo je
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Ukončení prodeje z objednávek a přechod do běžného režimu prodeje se provede opětovným stiskem
tlačítka:

Po prodeji se do souboru objednávek zapíše datum a čas prodeje a číslo prodejního dokladu:

33

