
Vážený zákazníku: 

 uživatel

eného týmem CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Máme již d

 Windows, použitelný jak pro jednoduché, tak i rozs

 doufáme, že budete s naším produktem 

spokojen a že splní všechny Vaše požadavky. 

sobit Vašim individuálním požadavk

naprogramovat pro použití jak v malém provozu, tak 



 je navržen tak, aby splnil co nejvíce požadavk

ujících možností pak umožní aplikovat tento pokladn

systém i tam, kde nelze použít jiné dostupné pokladní systémy. Snadnost obsluhy Vám umožní 

nost dat, dává široké možnosti 

et skupin zboží umožní rozt

Možnost p

et DPH s možností p

rky vám umož ují okamžitý p

Možnost importu a exportu dat pro aplikaci Excel umož uje efektivní úpravu souboru položek. 

Stabilita provozu a systém uložení dat programu a u

Dálková správa pokladny a možnost kontroly prodeje 

Velký rozsah dalších možností systému Vám umožní ap

né uložení dat na serveru a snadná správa dat 



2 Požadavky na hardware 

rminál…). Požadavky na systém se mohou lišit 

Standardní režim:   Opera
Režim v módu e-tržby:  Opera ní systém Windows 7 nebo vyšší (vyžaduje TLS min. 1

en záložní zdroj pro PC a periferie. 

Pokladní systém CONTO disponuje množstvím funkcí, které je možno specifikovat do 

4 Správa služeb serveru a tiskového serveru 

es uživatelské rozhraní, které je 

 ve spojení s PC klávesnicí, která umož

funkcí, nezobrazených na uživatelském 

es Konfigurátor, což je 

Tento uživatelský manuál popisuje standardní funkce žné postupy p i využití 

 že konfigurace systému umož

individuální uživatelské rozhraní, jsou zde uvedeny

s odkazem na vzorové uživatelské rozhraní. Jednotli

v konkrétním systému uživatele by m la být obsažena v dopl

každé aplikaci odlišné od standardní sestavy na p

 s koncovým uživatelem. 



5 Režimy práce systému 

Pokladní systém nerozlišuje jednotlivé režimy práce

5.1 Režim registrace 

Standardní výchozí režim, do kterého systém CONTO startuje podle požadavku uživatele. Další 

ním, a pokud je použita pracovní databáze, na pokla

možno ihned pracovat. 

5.2 Režim X a Z uzáv

ním a lze ho skrýt do jiné, než 

 (manažerské). 

5.3 Režim tréninku  

tem položek, výsledky prodeje jsou 

5.4 Režim programování  

6 Standardní uživatelské rozhraní – rozložení ovlád

i programování software podle požadavk  zákazníka, nebo použije standardní 

 akcí, pokud zákazník požaduje na uživatelském rozh

i studiu tohoto základního uživatelského manuálu. 

íklad uživatelského rozhraní používá základní uživa

zuje na další používané úrovn

 s náhledy položek, uzáv



Zobrazené uživatelské rozhraní obsahuje náhled ú

r položek a ve spodní 

. 1 – základní uživatelské rozhraní. 

 a používáme k prodeji 

ní, do náhledových oken uživatelských zpráv, do map rozložení ú

erické s možností zadání zvolených hodnot. 



. 2 – náhledové okno položek dle sortimentní skupin

 V tomto uživatelském rozhraní z

ímou volbu položek. S výhodou lze i do této úrovn

ílohy, popisné položky ap. Volba jednotlivých polož

ímou volbu položek je možno s výhodou použít tzv. dynamický náhled položek, který 

í okamžitým na tením položek dle definice, v

nost, že pokud pošleme do pokladny nové položky 

itou sortimentní skupinou, nebo položky p

íslušného náhledu jsou zde položky již viditelné a lze je použít pro markování.  

Výhodou náhledu je i možnost filtrování, pokud je v náhledu více položek a náhled se stává 



. 3 – dynamický náhled položek dle sortimentní skup

r položek s filtrací 



 k editaci položek slouží v

 prodeje. Lze použít i standardní náhled obsazených

 dle zvyklostí personálu a požadavk

. 4 – mapa rozložení stol



vodce platbou umožní zaplatit i vybrané položky ú



ímo s pokladnou v prodejním režimu. P

 lze sledovat za jednotlivé obsluhy tržbu a další v

omezit práva a možnosti jednotlivých obsluh a umožnit obsluze s právem Manažera provád

 obsluhy. Každý klí

 naprogramováno a slouží pro p iložením klí

i použití p



Prodej zboží na tzv. Sortimentní skupiny (Cenou)

Prodej zboží v hodnot

ivo/ musí být naprogramována jako Skupina v požadov

ivo s korunovým markováním (skupina zboží korunou) 

7.3 Prodej naprogramovaného PLU (prodejní položky) 

Jestliže v systému je již naprogramováno PLU s ceno

ítka s položkou (p ímá klávesa) nebo zadáním kódu zboží a 

ítka PLU. Jestliže má PLU p

Zboží lze zadat i výb rem z náhledu za použití filtru, což je výhodné p tším množství položek, 

ímou volbou PLU v náhledu vybrané skupiny položek. 



Toto zobrazení položek neumož uje obsluze editaci položek, ale je ur



nit množství u n íme zvolenou položku na 

r položky na displeji 

ebujeme zadávat variabilní cenu u markované položky

takto použít nejde. 

Pokud je nutno naprogramovat nový druh zboží, umož

že být u zákazníka zakázána, protože vyžaduje 

ístup do skladu, což nemusí být vždy žádoucí. 



Místo opakovaného zadávání stejných položek pokladna umož uje použití klávesy násobení pro 

žeme ukon

(K placení slouží systémové funkce Platba, nebo Pr

ed placením použijte klávesu s funkcí SOU

: Platba tržby 55,- K

. Pokud je tržba nižší pokladna zobrazí vrácenou 



nebo šekem, stravenkou, bez vložení p

Pokud použijeme Pr vodce platbou, což je doporu

na typy plateb, protože jsou již k dispozici v pr

né platby, nejvíce využívanou p

tence vybereme položku nebo více položek 

vodci platbou Hotovost, obdržíme dotaz, zda si 

ené položky. Pokud odpovíme ANO, zaplatí se jen ozn ené položky a 

žeme i dále pokra et uložit k pozd



tenky již uzav

Pro opravu již vytišt tenky je možno použít funkci Refundace – vrácení položek. 

7.10 STORNO položky v otev

Stornování položky se používá ke zrušení položky na i vrácení položky 

íme položku na ú

Vybrat položku položka zrušena 

 z namarkované položky provedeme ozna ením položky a 



ení položky a otev

íme položku ke storno. Stiskneme Storno. 

Tím položky stornujeme, ostatní položky z

7.11 Vrácení (refundace) položek mimo ú

Pokud je položka vrácena již po uzav

hotovost a vrátit zboží zp t do skladu. Pro uvedené slouží funkce REFUNDACE.  

i refundaci použijeme tla

zadáme vrácené položky. Pokud refundujeme Skupinu s



íklad 2: Refundace zboží 9,50 K

tu je aplikována také použitím funkce Refundace. Do

 všechny položky z požadovaného ú

na typu platby je možná p

požadovaných plateb musí být na pokladn



žeme dále použít bu

položku anebo na sou

 Pro slevu na položku nejd íve zadejte položku, a poté 

 Sleva na položku musí být povolena v kart  položky 

íklad: Procentuální sleva 10% z položky 



ry slouží nap . k výdeji hotovosti z pokladny mimo tržbu, nap i placení zboží 

že otev  pro vložení 



nou, tak se používá následující postup. P tu použijeme 

žeme vložit p

idržení prodeje (HOLD) 

Tato funkce se používá pro p idržení prodeje. Nap že 

idržet, tzn. stávající otev

et se uloží do pam

ihlášením nové obsluhy uloží do 

Nastavení tohoto režimu je pot eba vyžádat u prodejce p

as je použit systémový z PC. 



 používá ú

it, pokud chceme použít ú

žeme použít i grafickou mapu rozložení ú

nebo seznam již použitých uložených stol

á pravidla použití a editace. 



 je možno pro otev  využít i grafického zobrazení jednotlivých stol

et, a pokud je již použit, zobrazí se uložené polož

tu je možno zadat prodej PLU, slevy a další pot ebné údaje. Až je celá 

eme a v tom okamžiku se tisknou objednávky 

tu je možno použít i zadávání desetinného 

z klávesnice, nebo použít kartu zákazníka. V tomto  je možno ji sejmout sníma



 je nastaveno, že pro každý ú et je možno tisknout následující ú

žný ú et (náhled) a je možno ho vytisknout kdykoliv. Obsa

ŽNÝ Ú žete dále p idávat položky na st

žný ú žný ú

žný ú

žný ú

Druhý je již finální ú et a položky stolu budou smazány. 

žný ú že být zaplacen a 

že vytisknout ú et již finální, kde bude uveden / 



10.4 Storno položky v ú

Stornovat položku v ú ením položky na ú

Storno. Lze použít i další zadání a varianty storno

íklad: STORNO položky na ú

it položku           

tu lze rovnou stisknout klávesu Storno a použít zobrazení položek ú

storno, kde vybereme položku na ú

tu umož et na jiný prázdný nebo použitý ú

Pokud jsou na cílovém stolu již položky, slou

položky se stávajícími. 



lení stolu se používá klávesa D eme požadovaný st

e náhled položek stolu k d íme položky, 

evodu položek na cílový st

položek. Lze zadat i po et vybrané položky. 

r položek pro d

ásti jsou položky ú

položky, pokud má množství v

než jedna položka. Tla

tu neslouží k  vybraných položek. K tomu slouží 

funkce platba s možností 

Pokud chcete používat tzv. plovoucí stoly, které umož

stejných stolech, je toto možné. Systém CONTO musí 

Pokladna umož rování tisku na tiskárny v síti. Pro použití / sdíl

využívat. Systém nastavuje prodejce p



Uživatelské zprávy. Zobrazí se náhledové okno, kde ebné uživatelské zprávy dle 

požadavk

tech a položkách ú

ním. Viz obrázek – náhled uživatelských zpráv. 

. 13 – uživatelské zprávy, záv

 slouží pro náhled tržby v pr

 se nevymažou. Zpráva s ozna  slouží pro výmaz aktuální tržby od 

rky) dávají informace o celkové tržb , o tržb

prodaných položkách, rozpis DPH za celkovou tržbu, ehled tržby po odd

stornovaných položek, p

Obsah zpráv je možno zvolit v konfiguraci pokladního systému. Jednotlivé uživatelské zprávy jsou 

složeny s list , jejichž obsah je nastaven v konfigurátoru pokladn



tenek) slouží pro zp

a je možno jej vytisknout po stisku klávesy EJ v už

Pokladní systém CONTO umož žné periferie, další jsou postupn

ovány dle požadavk

Zálohování programu je akce, kterou je možno provést uživatelsky v Konfigurátoru programu. Lze 

i a je možno 

zálohu použít pro obnovení dat p



15 Možnosti skladu 

zici jednoduchý sklad s možností 

položek do skupin a odd lení k okamžitému náhledu položek. Aktivní je pokud

 dokoupit. Položky ze skladu 

ítány okamžit i vložení na ú ení prodeje je možno 

vytisknout položky prodané ve zpráv  o prodeji a okamžitý stav skladu. Editaci jednotli

položek je možno provád

15.1 Základní vlastnosti a možnosti skladu v systém

ímo v databázi položek  

íjem / výdej zboží / surovin  

základní vlastnosti položek skladu  

u položky se definuje typ položky standardní položk

položky bez kalkulace a suroviny)  

adit do zvláštní skupiny zboží 

výrobek / kalkulace (tato zahrnuje prodejní položky

že se skládat z více surovin, polotovar  a prodejních položek) 

že se skládat z více surovin, polotovar  a prodejních položek) 

modifikátor (pouze textová položka bez ceny nap

list - seznam položek 

pokud bude u položky definován dodavatel, lze t

Pokud Vám uvedené vlastnosti a možnosti modulu skla žete použít n



íjem zboží – surovin 

 rumu na sklad - použijte jednu z následujících mož

vytiskne se podklad inventury - položky s evidencí 

položek nebo žádná, zkontrolujte nastavení stavu skladu položek ve sloupci sklad v 

la by být hodnota jen u suroviny, ostatní položky p



te, jak naložit s výsledky inventury. 

Možností je n



Zobrazení a editaci rezervací je možno provád ásti pomocí níže 

ního systému CONTO na záložce 

íslušné rezervace zobrazit její editaci nebo založi



Zobrazení seznamu rezervací zobrazí seznam blížícíc  použití 

editaci nebo založit novou rezervaci.  



16.2 Editace / založení nové rezervace 

i založení nové rezervace nebo p



16.3 Zobrazení blížících se rezervací 

Blížící nebo aktuální rezervace se m že zobrazovat na tla

. 19 – zobrazení blížící se rezervace na stole 

 - rezervace starší než. Po

 na záložce výmaz dat (rezervace starší než zadané 



 konfigurátoru. Každý terminál má své možnosti a pr

i použití funkce platba (pokud je platební terminál

hu zpracování na platebním terminálu není umožn

žete pokra

hu zpracování je totožný s platbou. 

rkách promítá pouze do souboru zásuvky jako položka



uživatelského rozhraní, parametr Protože je zde 

obsaženo v uživatelském manuálu konfigurátoru pro s

Zákazník – uživatel pokladního systému s oprávn  dat má možnost editovat soubory 

položek, sortimentních skupin, odd ízených uživatel

m má uživatel p

. 13 – Uživatelské rozhraní pro správu oprávn



íjem dat, editace uživatelského rozhraní 

, uživatelská oprávn ní a možnost na íst výchozí hodnoty dat. Prodejní data je možno 

ístupnit managerovi pokladního systému – uživateli. Pro práci klienta je nutná editace položek, 

 soubor je možno kompletn  uložit nastavení klienta do souboru a 

. 13 – Uživatelské rozhraní pro správu PLU, skupin,



ní rozhraní pro položky bude nejvíce využívanou sou

je možnost p

seznam položek. Zde je možno položky editovat, p idávat položky 

kové parametry položek. Zde je možno sledovat i sta

tu PLU je možno volbou Excel v pravé spodní sekci p

v Excel (2003, 2007, 2010), kde je možno zm

 slouží volba Vrátit. 

eny žlutou barvou, standardn

ítkem Uložit zapsat zm

ní. Pro odeslání dat je možno použít 



nostní pravidla je nutno dodržovat p

 odpovídají požadavk

 Používejte pouze originální napájecí adaptery k za

 Používejte pouze nepoškozený sí

 Demontáž p ní, oprav a montáže dopl že provád

 Používejte pouze originální a nepoškozené p

ed vytržením napájecích a ostatních propojovacích k

ízení je možno 

ízení na pevnou podložku a chra

te uživatelský manuál, obsluhujte za

že provád


