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Přihlášení do systému a hlavní obrazovka 

K přihlášení do cloudu můžeme použít libovolný moderní prohlížeč, doporučujeme Google Chrome. Cloud najdete 

na adrese http://pos.arit.cz 

Po připojení FlexiPOS cloud vyzve k přihlášení: 

 
 

Po přihlášení se dostaneme do základní obrazovky cloudu. Dvě menu v levé části 

umožňují správu dat a zařízení.  

 

Jednotlivé volby jsou popsány v následujících odstavcích.   

 

http://pos.arit.cz/
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Menu Data 

Modul Data je určen ke správě dat v systému FlexiBee, ke kterému je FlexiPOS připojen. Zobrazuje pouze vybranou 

a pro FlexiPOS potřebnou množinu dat z FlexiBee, ostatní nechává beze změny. 

 

Ceník 

Záložka Ceník umožňuje rychlou a jednoduchou správu ceníkových položek, jako je založení položky do ceníku, 

zadání základních dat (cena, EAN, měrná jednotka), zařazení položky do stromu ceníku a přiřazení obrázku. 

Řazení ceníku 

Pokročilá funkce řazení produktů v prostředí pokladny. 

Strom 

Zobrazí celý strom ceníku z FlexiBee a umožňuje jednoduché přidávání uzlů.  

Pokladní 

Umožňuje správu pokladních – uživatelů pokladního systému. Záznam vytvořený touto funkcí se ukládá do 

FlexiBee ve formě záznamu v přehledu Kontakty pod vlastní firmou. Nastavení hesla a role pokladního se po 

vytvoření v cloudu ukládá ke kontaktu v příloze typu .json, proto nelze správu uživatelů POSu provádět ve FlexiBee, 

ale výhradně v cloudu. 

Role 

Umožňuje tvorbu a správu rolí, které řídí práva uživatelů systému (pokladních). Vyplňte název role a přidejte 

operace, které může uživatel s touto rolí vykonávat. V modulu Pokladní pak roli přiřaďte uživatelům. Uživatel může 

mít přiděleno více rolí, které se pak „sčítají“. 

Zákazníci 

Přidáním záznamu je do přehledu Adresy firem ve FlexiBee založena nová firma s přiřazeným štítkem FLEXIPOS. 

Pouze na firmy s tímto štítkem je v pokladním systému POS.  
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Menu Zařízení 

 

Položky menu Zařízení umožňují spravovat jednotlivé pokladny a data v nich, 

kontrolovat přenosy dat a měnit nastavení jednotlivých zařízení.  

Pokud je zařízení připojené do systému, zobrazí se vedle něj modré 

zaškrtávátko. U aktivních zařízení je možné po kliknutí rozbalit nabídku Služby. 

 

 

 

 

Monitoring 

Nabídka zobrazí data dokladů uložená v pokladně.  

Doklady, které ještě neprošly inventurou, jsou zařazené pod záložkou Aktuální doklady. Ostatní doklady jsou 

dělené dle data a času příslušné inventury. 

Přehled Monitoring obsahuje datum vystavení, číslo dokladu, jméno pokladního, typ dokladu a částka.  

Ve sloupcích Účetnictví a EET se zobrazuje informace o tom, zda byl doklad přenesen do FlexiBee, resp. odeslán do 

EET ( ), nebo ne ( ). V případě chyby se po kliknutí na chybovou ikonu otevře nové okno s detailní informací o 

chybě. 

Kliknutím na ikonu detailu ( ) lze zobrazit položky dokladu, další detailní informace (historii dokladu, kódy EET, 

typ a stav úhrady) a nabídku souvisejících akcí. 

Storno lze použít pouze na doklady, které dosud neprošly Inventurou! 

 

Přehledy 

Agenda nabízí několik přehledů, které vám umožní získat statistiky z pokladen. 
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Neodeslané EET doklady 

Ukáže seznam dokladů, které neprošly do systému EET, umožní opětovné manuální odeslání. 

Synchronizace 

Zobrazuje stav synchronizačního procesu, umožní jej vypnout a spustit. Výsledky vlastního přenosu dokladů do 

účetního software a do systému EET jsou zobrazovány pod volbou Monitoring (viz výše). 

Inicializace 

Slouží k počátečnímu hromadnému načtení dat z účetního systému nebo k načtení dat po větším objemu změn 

v databázi FlexiBee (významné doplnění nebo naopak odebrání ceníkových položek apod.). Běžné změny zařizuje 

synchronizační proces. 

Doplňková volba „Smazat před nahráním“ umožňuje rychlejší přenos většího objemu dat. Doporučeno používat 

uvážlivě, zejména s ohledem na stabilitu internetového připojení. 

Nastavení 

Tato volba vám umožní nastavit pokladnu podle vašich potřeb. Seznam možných nastavení odpovídá verzi SW na 

pokladně. 

 

Vytištěné doklady 

Tato volba vám ukáže fyzickou podobu aktuálních dokladů spolu s jejich elektronickým opisem. 

 


