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1 Klávesové zkratky 

Při používání systému je dobré využívat klávesové zkratky, které vám ušetří čas a usnadní 
práci. Zde je soupis těch nejpoužívanějších: 

• Nová položka: F2 
• Smazat položku/řádek: F3 
• Potvrdit nebo rozkliknout: Ctrl + Enter 
• Změna množství položky: + 
• Sleva z položky, změna ceny: / 
• Informace o položce, složení pugetu: i 

1.1 Funkce vyhledávání 

Položky v systému můžeme hledat podle následujících kritérií: 

• podle názvu: mezera + název 
• podle kódu: k + kód zboží  
• podle kódu dodavatele: x + kód dodavatele  
• podle části názvu: * + část názvu 
• podle EAN kódu: přímý zápis  
• podle textu: f + text 

2 Používání pokladny na prodejnách 

1. Spustíme počítač tlačítkem ze spodu. 
2. Spustíme aplikaci pro vzdálenou plochu WinShop 
3. Přihlásíme se: Jméno, Heslo a dvakrát stiskneme Enter 
4. Spustí se aplikace WinShop 

2.1 Prodej 

1. Klikneme na „Prodej“ a následně na „Pokladna“ 
2. Nyní již můžeme skenovat čárové kódy nebo hledat zboží v rychlokódech či 

v odložených účtenkách 
3. Pokud máme zadán celý nákup, klikneme na „Platba“ 

a. Pokud chce zákazník platit hotově, stiskneme Enter, vyjede účet a otevře se 
pokladní šuplík 

b. Pokud zvolí úhradu kartou, zadáme v první řadě částku na terminál (+ 2 
desetinné nuly) a pokud transakce projde, klikneme na „Platba > Kartou > 
Visa > Enter,“ vyjede účet, otevře se šuplík 

2.2 Prodej hrnkových květin – změna ceny 

Určitě jste si všimli, že se cena v systému u hrnkovky čas od času změní. Na krám si z auta 
vezmete Yuccu 19cm, která má na převodce cenu 499 Kč -> oceníte jí touto cenou. Po týdnu 
si ji zákazník chce zakoupit, ale v systému už položka stojí o stovku méně, a to 399 Kč. My 
přesto musíme vybrat tuto položku a cenu změnit pomocí slevy. Vybereme tedy tlačítko 
"sleva" s jedním tričkem (chceme zlevnit pouze jednu položku) a přepíšeme „cenu po slevě.“ 
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2.3 Odložení účtenky 

1. Navázané kytice dáváme na tzv. Odložené účtenky 
2. Ty nalezneme v levém sloupci pod ikonou dvou šipek 
3. Když kytice vážeme, postupně si klikáme použitý materiál na účet 
4. Po dokončení klikneme na již zmiňované šipky a „Odložíme účet“ 
5. Zadáme název účtu, podle kterého budeme kytici hledat, např. „Puget ruzovy 549“ 
6. V současné době bohužel není možné účtovat více odloženek najednou. Ale na 

opravě vývojáři pracují. Nyní se tedy každá kytice musí markovat zvlášť. 
7. Na platební terminál však můžete zadat celkovou sumu k zaplacení i za více kytic. U 

každé účtenky ale musíte na pokladně zadat platbu kartou! 

2.4 Uzávěrka 

1. Na pokladně stiskneme „Ostatní funkce“ a následně “Odvod hotovosti” 
2. Do políčka “Zůstatek na pokladně” zadáme nulu 
3. Klikneme na “Kompletní výpis” 
4. Zobrazí se náhled –> klikneme na dvířka a odvod se vytiskne 
5. Poté zavřeme pokladnu křížkem vlevo dole a potvrdíme “Ano” 
6. Stiskneme Prodej a Denní závěrka, potvrdíme Ano, Ano 
7. POZOR!!! Uzávěrka lze provádět jen 1x denně, takže po závěrce už vám systém 

nedovolí prodávat, ani dělat jiné úkony. Proto jí nikdy neprovádějte před prodejem. 
Pokud na ni zapomenete, udělejte ji i tak až večer po trase! 

2.5 Odpisy 

1. Na pokladně zvolíme odběratele „Odpis“ pomocí ikonky dvou panáčků vlevo. 
2. Na účet přidáme všechny položky k odepsání 
3. Nyní můžeme odpis buď uzavřít a odeslat „Ostatní funkce“ a „Vytvořit výdejku 

z prodejky“ anebo účtenku odložíme a později k ní přidáme další zboží 
4. Odpis je nutné dát dohromady a odeslat vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci! 

Doporučujeme ho však dělat průběžně. 

2.6 Převodka na jiný obchod 

Pokud z vašeho skladu potřebujete převést určité zboží na jiný, můžete využít tuto funkci. Tu 
využívají i řidiči, kteří vám vozí květiny a rostliny. Tyto převodky nám prosím zkontrolované 
a PODEPSANÉ zasílejte zpět s tržbou! 

1. Na účet přidáme veškeré zboží určené k převodu 
2. Zvolíme „Ostatní funkce“ a následně „Vytvořit převodku“ 
3. Vybereme cílový sklad, kam chceme zboží převést a potvrdíme 
4. V případě komplikací mě kontaktujte a já proces zkontroluji, aby se předešlo duplikaci 

či chybám. 
5. Převodku vytiskneme a pošleme se zbožím, aby ji cílový sklad mohl potvrdit.  

2.7 Tisk štítků 

Například na hrnkové rostliny je třeba vytisknout štítky s cenou a čárovým kódem. Tato 
funkce bude brzy dostupná. 

1. Na výchozí obrazovce klikneme na „Sklad“ a poté na „Tiskové sestavy – převodky“ 
2. Zvolíme „Etikety na zboží podle převodek“ 
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3. Zadáme čísla dokladů, pro které chceme tisknout štítky (pokud jen pro jeden doklad, 
zadáme vždy to stejné číslo, např. „od 576 do 576“) 

4. Zvolíme „v množství převodky“ jinak by se nám vytiskl vždy jen jeden kus 
5. Vybereme etiketu „STITKY_PRODEJNA.LBX“ 
6. A zvolíme „Tisk sestavy,“ vybereme tiskárnu (Canon Pixma) a stiskneme „Tisk“. 

Pokud tiskneme na arch štítků, který není plný, můžeme zadat počet vynechaných štítků do 
pole „Na začátku vynechat.“ 

3 Inventura 

3.1 Celková inventura 

Každý rok v lednu probíhá celkové inventarizace skladových zásob. A to i zásob, které nejsou 
na prodejně vystaveny. Oproti inventuře z minulých let, budeme letos nově využívat 
pokladní systém. To znamená, že zboží s čárovým kódem musí být přímo načteno čtečkou a 
ostatní zboží roztříděno pod univerzální položky. 

1. Po denní závěrce nebo ráno PŘED zahájením prodeje musím vytvořit zálohu skladu, 
ze které bude inventura vycházet. Po ní není v systému možný prodej! 

2. Před započetím inventury mě tedy, prosím, kontaktujte. 
3. Jakmile je vytvořena záloha, můžeme začít pořizovat zápis. 
4. Zápis pořizujeme stejně jako bychom pořizovali účet pro zákazníka. 
5. Postupně tedy přidáváme všechny položky, které jsou na skladě. 
6. Doporučujeme si inventuru rozdělit na menší části (např. řezané, hrnkové, 

dekorace výloha, …). 
7. Poté klikneme na „Ostatní funkce“ a dále na „Vytvořit inventurní soupis.“ 
8. Zápisů může být pro jednu inventuru nekonečné množství. 
9. Dále už jen potvrdíme a můžeme pokračovat s další částí. 

Během inventury můžeme prodávat, ale prodané kusy musí být v inventurním soupisu také 
zahrnuty! Rozdíly se totiž počítají ze zálohy skladu pořízené před početím inventury. Tyto 
prodané kusy však nemůžeme během inventury prodat v systému! Proto mějte připravené 
daňové doklady (které vám pošlu) pro případ, že zákazník bude vyžadovat účtenku a veškeré 
prodané zboží si zapisujte, případně si schovejte čárový kód, abyste mohli zboží domarkovat 
po dokončení inventury. 

Inventura je dokončená až ve chvíli, kdy po přijetí všech soupisů spustím „Rovnání skladu 
podle inventury.“ Pro ukončení inventury mě tedy prosím kontaktujte! Do té doby nemůže 
probíhat v systému prodej! 

 

3.2 Dílčí inventura 
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4 Výroba na sklad 

1. Na účet přidáme použité položky na všechny aktuálně vyráběné produkty! A to jak 
univerzální, tak ty s čárovým kódem (věnec korpus, Umělé květiny, Chryz um152, 
Svicka kal456, …).  

2. Na účtence tedy bude zboží za např. 6000 Kč = náklad na veškeré aktuálně vyráběné 
produkty. 

3. Zvolíme “Ostatní funkce” a “Ruční kalkulace z prodejky.” Následně potvrdím “Ano.” 
4. Zobrazí se okno s rozpisem. Vybereme jeden z produktů v seznamu.  

5. Nikdy nezakládáme novou položku! 
6. Klikněte na “Převést kalkulace.” 
7. Zadejte počet, kolik produktů chcete z tohoto množství vytvořit.    
8. Zadejte stejnou cenu, jaká je obsažena v názvu produktu, nikde ne jinou.   
9. Nyní je výroba ukončena a produkt již nalezneme v rychlokódech ve skupině  

“Výrobky – kalkulace.” 

4.1 Doplňující body 

Touto variantou je lepší vždy vyrábět více stejných nebo podobných kusů najednou. Zvolíte 
jen vyšší počet výrobků a nemusíte celý proces opakovat. Můžete takto vyrábět i produkty 
podobné, které budou za stejnou prodejní cenu. Naházíte tam veškeré použité položky a 
systém si cenu sám zprůměruje. 

Statice, sušina a podobné materiály určené pro výrobu, co vám nyní budeme vozit a není k 
nim přiložený kód, účtujte prosím na položku “Přízdoby/materiál.” 

Pokud do materiálu zahrnete i položku s čárovým kódem, kterou chcete do výrobku rozdělit 
a použít jen její část máte na výběr dvě možnosti: 

• Zadat na účet v množství například 0,5* chryzantéma umělá a vloží se nám jen jedna 
polovina položky. Druhá polovina zůstane na skladě – nechte si tedy u zbytku kód pro 
pozdější použití. (Může být použito jakékoliv desetinné množství: 0,1; 0,25; 0,33; …) 

• Pokud nelze zvolit první postup nebo nelze odhadnout množství, přidejte položku do 
výdeje zboží: Stejný postup jako Odpis, jen jako odběratele zvolte “Spotřeba na 
výrobu.” I tato spotřeba lze postupně ukládat na Odloženou účtenku, ale vždy 
alespoň jednou týdně proveďte její výdej. 
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5 Velkoobchodní prodej – rozvoz 

5.1 Prodej 

1. Spustit aplikaci 
2. Přihlásit: Jméno, Heslo -> 2x Enter 
3. Prodej -> Pokladna 
4. Zadat počet a stisknout hvězdičku (znamená “krát”) 
5. Stisknout hvězdičku (tzn. že budu zadávat jakoukoliv část názvu) a zadám část názvu 
6. Pokud tam rovnou skočí produkt, přejdeme na další krok, pokud ne: 

a. Vyskočí tabulka s vyhledanými produkty 
b. Vybereme správný a 2x myší klikneme 

7. Cenu je možné upravit lomítkem “/“ 
8. Množství je možné upravit plusem “+” 
9. Takto vždy zadáme všechny položky. Počet a cenu můžeme měnit i u již zadaných 

položek. Pohyb v seznamu pomocí šipek na klávesnici. 
10. Pokud máme vše zadané, stiskneme horní klávesu F12 a Enter -> vyjede účet 
11. Tisk můžeme opakovat klávesou F10 ihned po tisku nebo kdykoliv v průběhu 

kombinací kláves Ctrl a F10 

5.2 Převod na naše obchody 

1. Pokladna 
2. Klasicky zapisuji zboží jako při prodeji. Cenu ponechám výchozí. 
3. Když máme všechny položky, stiskneme Ctrl a písmeno P (jako „předodka“). 
4. Potvrdíme ano a zadáme cílový sklad, na který chceme zboží převést. 
5. Potvrdíme ano a tisknout ano. 
6. Zobrazí se náhled a klikneme na tiskárnu. Zvolíme tiskárnu a převodka se vytiskne. 
7. Tisk se ale nezastaví a je nutné tiskárnu po tisku vypnout, aby nám nevyjel celý 

kotouček papíru (na opravě se pracuje). 

5.3 Uzávěrka 

8. Na pokladně stiskneme horní klávesu F5 “Odvod hotovosti” 
9. Do políčka “Zůstatek na pokladně” zadáme nulu 
10. Klikneme na “Kompletní výpis” 
11. Zobrazí se náhled –> klikneme na dvířka a odvod se automaticky vytiskne 
12. Poté vyjedeme z pokladny klávesou ESC (vlevo nahoře) a potvrdíme “Ano” 
13. Stiskneme Prodej a Denní závěrka, potvrdíme Ano, Ano 
14. POZOR!!! Uzávěrka lze provádět jen 1x denně, takže po závěrce už vám systém 

nedovolí prodávat, ani dělat jiné úkony. Proto jí nikdy neprovádějte před prodejem. 
Pokud na ni zapomenete, udělejte ji i tak až večer po trase! 


