
konfigurace tisku 
účetní pásky 



 Jednoduchá na obsluhu, ale s pokročilými 
funkcemi 

 

 Nativní aplikace pro Windows 
Spolupracuje se všemi tiskárnami 
instalovanými v operačním systému 



 Aplikace JEP může tisknout na každé tiskárně, 
která je instalována v operačním systému 
Windows. 

 

 Tiskárnu tedy nejprve nainstalujte do 
operačního systému podle návodu dodaného 
výrobcem tiskárny. 

 

 Konfiguraci v aplikaci JEP provádějte až po 
úspěšném zkušebním tisku z Windows. 



 Tiskárna používaná pro tisk účtenek nemusí být 
výchozí tiskárnou operačního systému 

 K počítači může být současně připojeno více 
tiskáren 

 

 Tiskárnu použitou pro tisk účtenek zvolíme v 
nastavení 
aplikace 

 



Na stejné záložce nastavení tisku 
můžete zapnout i automatický 
tisk účtenek. 

Pokud je 
automatický 
tisk zapnutý, 
otestujte jej 
tlačítkem 
náhed účtenky 
na hlavním 
panelu 
pokladny. 

Pokud je automatický tisk vypnutý, otestujte tisk účtenek vystavených v 
minulosti vyhledáním v historii. 



 Při tisku na standartní velkoformátové tiskárny v kombinaci s papíry 
nestandardních formátů (menší než A5, řezané apod,) může dojít k 
potížím s pozicováním tisku – umístěním tisku na stránce 

 

 Potíže lze řešit buď 

◦ vytvořením nového vlastního formátu papíru v ovladači tiskárny a jeho 
nastavením v konfiguračním dialogu aplikace „Změnit formát papíru pro 
tisk účtenek“ 

◦ Pozicováním tisku prostřednictvím nastavení hodnoty odsazení 



Program při vystavení účtenky vypíšet text: 
 
Účtenka nemohla být vytištěna, 
zkontrolujte prosím stav tiskárny! 
 
Tato zpráva oznamuje problém s tiskem 
na straně tiskárny. 
 
Zkontrolujte zda je tiskárna zapnutá, zda 
je v tiskárně papír a zda je v pořádku 
propojení tiskárny s počítačem. 
 
Pokud můžete, zkuste tisk na tiskárnu z 
jiné aplikace, např. poznámkový blok. 



 Pro správné zarovnání textu na řádce musí 
být tisk proveden neproporcionáním fontem 

 

 Takovým fontem je například Courier New 

 



 Minimální dostatečná délka řádky pro 
zobrazení všech povinných údajů je 20 znaků 

 

 V případě extrémně úzkých tiskových pásek 
(méně než 5 cm) může být nutné zmenšit 
velikost 
písma 

 



 Ve speciálních případech může být potřebné 
tisknout na dokladech dlouhé texty jako 
popisy prodávaného zboží 

 

 Dlouhý text v názvu zboží 
může být zalamován podle 
šířky pásky automaticky, 
nebo může být odřádkován 
ručně v interním editoru 



 K přizpůsobení tisku dlouhých názvů u položek zboží lze použít 
interní editor, který vyvoláte tlačítkem vedle názvu položky: 

Editace textu v interním editoru 
umožňuje zadat vlastní 
zalamování řádků: 



 Na dokladech je možné tisknout libovolný 
vlastní text v záhlaví i v zápatí pásky 

 

 Tento text může být 
cíleně přizpůsoben 
určitým zákazníkům 
nebo určitému jazyku 



 K přizpůsobení obsahu pásky lze použít interní editor nebo přímo 
editovat soubor paska.xml v datovém adresáři aplikace 

Spuštění 
interního editoru 
pásky 

Obsah souboru 
paska.xml 



 V interním editoru nejprve nastavte šířku pásky pomocí tlačítek v 
záhlaví pásky 



 Následně upravte texty v záhlaví a zápatí pásky. 



 Text pásky můžete přizpůsobit konkrétním zákazníkům, např. pro 
klubové reklamy apod. 

V tomto případě bude dodatečný 
text zobrazen jen na dokladech 
vystavených pro stůl 1. 



 Tiskárnu vždy nejprve nainstalujte do operačního systému windows. 

 

 V aplikaci JEP vyberte požadovanou tiskárnu a nastavte automatický 
tisk pásky. 

 

 V interním editoru nebo editací souboru paska.xml nastavte vlastní 
požadované záhlaví a zápatí pásky 

 

 Pomocí interního editoru můžete kdykoliv údaje na pásce opravit 
nebo doplnit 

 Prodejní doklad je také vhodné místo pro reklamu  

 

 

 

 V případě potíží nebo nejasností 
 kontaktujte linku podpory: 
 kontakt@eetprozivnostniky.cz 
 723 040 411 
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