
Jednoduchá evidenční pokladnas EET
Instalace, nastavení a administrace aplikace



Jednoduchá evidenční pokladna
• jednoduchá na obsluhu, nikoliv funkcí• nativní aplikace pro Windows• - lze provozovat na jakémkoliv běžném PC• - optimalizováno pro dotekové ovládání



Stažení aplikace
• aktuální instalační soubor je na internetuwww.eetprozivnostniky.cz



Instalace
• Po spuštění staženého souboru může být v systému Windowszobrazeno upozornění• Během instalace není třeba nic nastavovat



Spuštění aplikace

Kliknutím naikonu otevřemenastavení
• aplikace je plně funkční ihned po instalaci• v aplikaci je nastaveno testovací DIČ a připojení k testovacímu prostředí EET• okamžitě po spuštění tak může být využita k předvedení, zaškolení nebo otestování

Pokud jste během instalacenic neměnili, dojdeautomaticky ke spuštění.
Aplikaci lze takéspustit kliknutím naikonu na ploše.



Uzamykání hodnot nastavení
Odemknutý zámek vyznačujenastavení, která změnit.

Zamknutý zámek vyznačujenastavení, pro jehož změnu je třebazadat PIN
K odemknutí klikněte na zámek azadejte PIN. Stejným způsobemlze také každou položkuuzamknout a chránit přednáhodnou či neodbornou změnou



Základní nastavení
Nazáložkáchlze volitjednotlivékategorie(související)nastavení

Licence je vázáná na DIČ ačíslo provozovny. Změnu lzeprovést tlačítkem změnalicence.
Označení pokladny -název pokladny tištěnýna účtence a zasílaný nafinanční správu - musíbýt unikátní pro každépokladní zařízení.

Číselná řada představuje prefixčísla účtenek. Zde nastavíte,jakým číslem bude začínat ajak často se bude řadazvyšovat.

Povolit obsluzeběhem provozuvypínat azpínat přenosdokladů naserver daňovésprávy.



Základní nastavení



Pokročilé nastavení
Složka, kde jsouuložena veškerá dataaplikace.

Podpisový certfikátpoplatníka získanýz webu finančnísprávy PIN pro chránícípoložky konfiguracepřed nechtěnounebo neodbornouzměnou (PINzámků)

Přepnutípokladny dorežimu plátce /neplátce DPH
Zapnutí/vypnutískladovéevidence Nastavenízaoukrouhlování natištěných dokladech.



Pokročilé nastavení



Nastavení tisku

Výběr tiskárny vyvoládialog nastavení tiskárny

Pokud není možné provést korektní nastavení tiskupokladních pásek v ovladačích tiskárny, lze tímtonastavením záklaní vlastnosti tisku přebít.

Zatržením zajistíteautomatické vytištěníkaždé vystavenéúčtenky.
Pokud neníautomatický tiskpovolen, je třeba protisk účtenky vyhledatúčtenku v historii avytisknout z historie.



Datové přenosy (mimo EET)
Vedle povinné komunikace se servery daňové správy umožňuje aplikace všechny ostatní datovékomunikace nastavit, případně vypnout. Adresa, verze a povoleníkomunikace s centrálnímserverem.

Správně nastavenou adresuověříte kliknutím na slovo verze -pokud je adresa správněnastavená a centrální serverdostupný, vrátí se číslo verzeserverové služby.
Zapnutí přenosu v aplikacinepřinese žádný efekt, pokudnení zároveň uzavřena platnásmlouva na službu centrálníhoserveru (centrální server jepopsán dále),



Datové přenosy (mimo EET)
Součástí aplikace je schopnost automatického stahování a instalace aktualizací. Kontroladostupnosti nové verze i její případné stažení probíhá automaticky na pozadí aplikace, kinstalaci případné aktualizace dojde při dalším spuštění aplikace.

Pokud je zatrženo, probíháautomatická kontrola istažení automaticky cca 30minut po spuštění aplikace.
Pokud užíváte omezenéhodatového tarifu nebo chceteaktualizaci provéstkontrolovaně, můžetezatržení vypnout aktualizacivyhledat a stáhnout tlačítkemVyhledat.
Na druhém řádku jezobrazena informaceodostupnosti aktualizace.



Datové přenosy (mimo EET)
Pokud přijímáte platby v různých měnách, můžete povolit automatickou aktualizacikurzovního lístku. Aktualizace probíhá na pozadí aplikace cca 15 minut po spuštění aplikacea dále každých dvanáct hodin z kurzovního lístku ČNB.

Pokud je zatrženo, probíháautomatická aktualizacevšech měnnakonfigurovaných v aplikaci,pokud jsou jejich kurzydostupné na lístku ČNB..
Pokud chcete pro přepočetpožívat upravený kurz ČNB,můžete nastavit parametryúpravy.
Tlačítkem Načíst můžetevyvolat aktualizaci kurzůkdykoliv manuálně.



Přizpůsobení vzhledu aplikace

Zde můžete nastavit jakvýšku tlačítka + pro přidánívolné položky na účtenku,tak výchozí text.
Pokuď nechcete povolitobsluze upravovat množství,ceny a popis zboží na skladě,zatrhněte chránit změnyskladu PINem

Nastavit můžete výškudispleje s celkovoučástkou, i výšku tlačítkaPlatit


