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Přihlášení do systému 

Po spuštění FlexiPOS vyzve k přihlášení pokladníka.  

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se dostaneme do základní obrazovky systému FlexiPOS. 

Obrazovka je graficky rozdělena na tři části: 

1. menu 

2. náhled ceníku  

3. náhled dokladu 

4. nástrojová lišta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé očíslované oblasti a jejich funkce jsou popsány v následujících odstavcích.   
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A. Popis funkcí 

1. Menu 

Vyhledávání 

Umožňuje vyhledat položku v ceníku fulltextově dle názvu položky, kódu nebo EAN kódu. 

Vyhledané položky se zobrazují v náhledu se standardními náhledovými funkcemi (přetažení, 

hromadný výběr, změna množství, detail). 

Vyhledávač lze použít i pro vyhledání dokladu dle interního čísla. 

Pro vyhledání ceníkové položky nebo dokladu je nutné zadat min. 4 znaky. 

Ceník 

Zobrazuje strom ceníku dle nastavení POSu. Při výběru některé z podkategorií se v náhledu ceníku 

zobrazují pouze položky z dané kategorie. 

 

Doklady 

Zobrazuje přehled všech aktivních dokladů, tj. dokladů, které ještě nebyly zahrnuty do dokladové 

inventury. Jednotlivé doklady jsou barevně odlišeny podle typu a stavu (objednávky, dokončené, 

rozpracované, stornované). 

Po výběru dokladu ze seznamu se rozpracované doklady načtou do náhledu dokladu k další editaci. U uzavřených 

dokladů se ve střední části zobrazí seznam položek a nabídka služeb dle typu dokladu. 

Faktura / Účtenka:  

- opakovaný tisk dokladu 

- storno dokladu 

Objednávka: 

- opakovaný tisk dokladu 

- storno dokladu 

- zaplatit vše – převede všechny položky na vybraný doklad (faktura/účtenka) 

- přidat  - přidá další položky na objednávku 

Inventura: 

- opakovaný tisk dokladu 

 

2. Náhled ceníku 

Zobrazuje náhledy ceníkových položek dle výběru kategorie v Menu / Ceník. Přetažením náhledu do pravé části 

obrazovky vložíme položku do dokladu. Při kliknutí na náhled lze nastavit množství položky ještě před jejím vložením do 

dokladu. Při kombinaci kliknutí FN + náhled lze zobrazit detail ceníkové položky (podrobný popis, aktuální stav skladu). 
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3. Náhled dokladu 

Pole pro výběr zákazníka. Aby byl zákazník zobrazován v seznamu pro výběr, musí mít 

v databázi FlexiBee u záznamu v číselníku Adresy firem přiřazený štítek FLEXIPOS. 

Pole pro výběr typu dokladu (účtenka, faktura, objednávka). Lze volit pouze před přidáním 

zboží do dokladu, při vložení první položky se dokladu přidělí interní číslo dle dokladové 

řady a změna typu již není možná. 

 

4. Nástrojová lišta 

Tlačítko pro odhlášení z aplikace POS. 

 

Zobrazen aktuálně přihlášený uživatel. 

Po kliknutí se zobrazí nabídka služeb pro obsluhu pokladny dle přidělených práv uživatele. 

příjmový pokladní doklad – přijme hotovost do pokladny (např. drobné na začátku 

směny) 

výdajový pokladní doklad – vydá hotovost z pokladny (např. tržba) 

inventura pokladny – vypíše aktuální stav pokladny, po stisku tlačítka provést 

inventuru -  provede inventuru (uzavře kasu) 

přehled prodejů – provede tisk přehledu prodejů 

zrcadlo skladu – provede tisk zrcadla skladu 

režim celé obrazovky – zobrazí kasu na celou obrazovku 

 

 

 

 

 

 

Zobrazen název zařízení. 

Po kliknutí se zobrazí nabídka služeb pro obsluhu systému dle přidělených práv uživatele. 
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Aktualizovat data pokladny: stáhne všechna data pokladny a restartuje software 

pokladny 

Resetovat čtečku: resetuje vlákno čtečky připojené k I/O serveru 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní panel. Pod jednotlivými ikonami jsou k dispozici rychlé přehledy (zleva) dokladů, 

dostupnosti internetu, dostupnosti databáze FlexiBee a dostupnosti periferiíí (tiskárna, čtečka 

čárových kódů). Nedostupnost připojení či zařízení je indikována červenou barvou, v přehledu 

dokladů červené zvýraznění znamená, že v POSu jsou evidovány nedokončené doklady. 

Tlačítko pro náhled detailu ceníkové položky (kombinace kliknutí FN + náhled). 

 

Tlačítko pro odložení rozpracovaného dokladu. Doklad se uloží do seznamu dokladů jako 

nedokončený a lze se k němu později vrátit pro editaci, doplnění, dokončení nebo stornování. 
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B. Prodejní proces 

1. Výběr zákazníka 

Klikem na tlačítko vybereme ze seznamu zákazníků nebo z mapy stolů, pro koho vytváříme doklad. Pokud již u zákazníka 

nějaký doklad máme, můžeme jej vybrat a dále s ním pracovat. 

Zdroje: 

- seznam zákazníků: FlexiBee – položky adresáře (Obchodní partneři > Adresy firem) označené štítkem FLEXIPOS 

- mapa stolů: Cloud (Data > Mapa stolů) 

2. Výběr typu dokladu 

Klikem na výběrové pole zvolíme typ dokladu, který chceme tvořit. 

Zdroje: 

- seznam dostupných typů dokladů: Cloud > Uživatelé > Procesy 

- nastavení defaultního typu dokladu: Cloud > Nastavení 

3. Vyhledávání 

Dle kódu zboží, EAN kódu a fulltextově v názvu najde ceníkovou položku nebo doklad. 

4. Tvorba dokladu 

Klik na položku upravuje počty kusů. 

Přetažením lze přidat položku do dokladu. 

5. Dokončení dokladu 

Ve spodní části náhledu dokladu je od okamžiku vložení zboží zobrazovaná nabídka úhrady dokladu. 

Kliknutí na červené pole s hodnotou dokladu provede okamžitou hotovostní úhradu dokladu. 

Kliknutí na zelené pole s hodnotou dokladu či na modré pole „Jiná úhrada“ otevře dialogové okno pro zadání detailů 

platby.  
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Načtená tabulka možných plateb automaticky počítá do částky dokladu:Možnosti zadání částek dokladu 

Je možnost na výběr několik typů plateb. (hotově, kartou, v eurech) Je možné dát zákazníkovi i slevu. 

5.1 Klik na tlačítko zaplatit vše – touto měnou se zaplatí celá částka 

5.2 Klik na bankovku – částka bankovky se přidá k aktuální částce – POS dopočítá případný přeplatek 

5.3 V systému se dopočítá případný nedoplatek či přeplatek 

5.4 Pokud je nutné dělit platbu na různé měny, po kliku na tlačítko zaplatit zbytek se zaplatí vybranou měnou 

dopočítaná částka  

5.5 Pokud se zákazník rozhodne ještě přidat zboží, lze se vrátit tlačítkem zpět a přidat další zboží. 

5.6 K úpravě množství stačí přepsat na požadovanou hodnotu  

 

Aktualizovat data pokladny: stáhne všechna data pokladny a restartuje software pokladny 

Resetovat čtečku: resetuje vlákno čtečky připojené k I/O serveru 


