Jednoduchá evidenční pokladna
LICENČNÍ PRŮVODCE

Rychlé, levné a plnohodnotné řešení EET pro
Windows
1. Stáhněte aplikaci ze stránek
www.eetprozivnostniky.cz
2. Zaregistrujte provozovnu na portále daňové
správy a stáhněte si certifikát
3. Své DIČ a číslo provozovny zašlete na
kontakt@eetprozivnostniky.cz
4. Licenční kód vložte do aplikace spolu s
certifikátem tlačítkem Změna licence


Ve výchozím nastavení jsou
některá konfigurační
nastavení zamknuta.
Zamčení konfiguračního nastavení symbolizuje ikona zámku vedle
konfigurační volby.
Pro odemčení klikněte na zámeček a
vložte PIN. Výchozí PIN po instalaci
je 1234.

Najděte soubor s
certifikátem ve formátu pfx.
(certifikát bude zkopírován
do datové složky aplikace).
Zadejte heslo k cerifikátu
Vložte své DIČ a číslo
provozovny přidělené na
portálu daňové správy
(např.11)
Vložte nebo zkopírujte ze
schránky licenční kód, který
jste obdrželi emailem.

Po stisknutí tlačítka Zapsat licenci
budete vyzváni k ukončení a novému
spuštění aplikace.
Nově spuštěná aplikace bude
přepnuta do ostrého prostředí, tj.
veškeré platby provedené v režimu
EET se začnou načítat na portále
daňové správy.
Po úspěšném vložení licence doporučujeme nastavení licence
uzamknout PINem pomocí tlačítka zámečku.



Po vložení licence a následném restartu doporučujeme
nejprve ověřit správné nastavení. To lze bohužel pouze
odesláním reálné platby. Zapněte režim EET a v prostředí s
dostupným internetovým připojením odešlete nějakou
minimální platbu a zkontrolujte:

1. Platba nezůstala ve frontě pro následné odeslání
2. Na účtence je uveden fiskální identifikační kód FIK

Správné nastavení

Špatné nastavení
Po odeslání
platby vyskočil
na liště
programu
symbol fronty

Na liště programu
je zapnut režim
EET a není
zobrazen symbol
fronty

Účtenka
obsahuje
Vaše DIČ,
text
„běžný
režim“ a
kód FIK

Účtenka
obsahuje
nesprávné
DIČ, text
„off-line“
nebo
podpisový
kód
poplatníka
PKP





Pokud je aplikace správně nastavena, doporučujeme provést
zálohování konfigurace i dat aplikace i samotného certifikátu
mimo pokladní zařízení – např. na flash disk nebo CD.
Nejsnazší cestou je zkopírovat celou složku s daty aplikace
mimo pokladní zařízení. Jedná se o adresář DATA, který je ve
výchozím nastavení pod cestou C:\EET\JEP







Na jakýkoliv jiný počítač s Windows 7 SP1 a vyšším
operačním systémem nainstalujte aktuální verzi JEP
stažením z www.eetprozivnostniky.cz
Smažte složku DATA stažené aplikace a nahraďte ji
složkou DATA ze zálohy – z flash disku, CD ROM
nebo jiného PC
Aplikace je připravena k provozu

Před nasazením do
provozu je vhodné
změnit PIN
konfiguračních
zámků z výchozí
volby 1234 na Vaši
vlastní.
Zadejte Váš nový PIN do pole PIN zámků nastavení.

Následným uzamčením tohoto PIN kliknutím na ikonu zámku vpravo
znemožníte komukoliv změnit toto PIN i jakoukoliv uzamčenou
konfigurační volbu bez znalosti Vámi nastaveného PIN.









Licence není vázána na zařízení
Licence je vázána na DIČ a číslo provozovny
Licence opravňuje k trvalému (doživotnímu)
užívání programu a všech jeho funkcí s
výjimkou změny DIČ a čísla provozovny.
Licence zakládá nárok na bezplatné upgrady
případně opravy aplikace po dobu 6 měsíců
od zakoupení.
Cena jedné licence je 1.000 Kč vč. DPH












Aplikace umožňují připojení k centrálnímu administračnímu serveru.
Administrační server nabízí online zálohování dat, online náhled na provoz
jedné nebo více pokladen včetně náhledu na stav zboží a možnosti
administrování jedné nebo více pokladen z webového rozhraní.

Pro připojení k administračnímu serveru není třeba žádná další licence.
Služby administračního serveru jsou však zpoplatněné provozovatelem
serveru a jsou k dispozici pouze uživatelům s platnou smlouvou s
provozovatelem serveru. Poplatek provozovatele zahrnuje webhosting,
zálohování i vývoj administrační aplikace.
Připojení nebo odpojení od centrálního administračního serveru nemá žádný
vliv na funkce programu.
V případě zájmu o připojení k centrálnímu administračnímu serveru se
informujte na aktuální podmínky prostřednictvím kontaktů na dodavatele
aplikace JEP.



Program lze stáhnout ze stránek www.eetprozivnostniky.cz



Licenci lze získat na kontakt@eetprozivnostniky.cz za 1000 Kč
Pro získání licence je třeba zaslat číslo provozovny z portálu daňové
správy a DIČ, samozřejmě s fakturačními údaji



Licenci včetně konfigurace aplikace a aplikačních dat lze zálohovat
a přenést na jiné zařízení (složka DATA ve složce s aplikací JEP)



V případě zájmu lze zajistit online zálohování a vzdálenou správu





Na Vaše dotazy a náměty se těšíme na linkách podpory aplikace JEP:
723 040 411
kontakt@eetprozivnostniky.cz

