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FlexiPOS byl vyvinut jako nadstavba k ekonomickému softwaru ABRA FlexiBee s cílem poskytnout jednoduchý 

a efektivní pokladní systém. Je možné ho provozovat na tabletu bez omezení operačního systému. Podporuje 

profesionální pokladní hardware. Je také skvělým pomocníkem obchodních cestujících, kteří si vystačí jen 

s tabletem.  

Nastavení v ABRA FlexiBee:  

Pro správný běh pokladního systému FlexiPOS je potřeba ve FlexiBee nastavit následující prvky. Přepokládáme 

znalost FlexiBee, viz. Návod k FlexiBee. 

 

Potřebná rozšíření FlexiBee: 

Programátorské rozhraní REST API RW+, dále Arit nastaví uživatele typu REST API (pro FlexiPOS je k disposici 

zdarma) a povolí Changes API. 

 

Typy dokladů pro každou prodejnu/pokladnu: 

 Typ vydané faktury pro prodej (včetně dokladové řady) 

 Typ vydané faktury inventurní (neúčetní, včetně dokladové řady) 

 Pokladny (korunová, cizí měna a kupónová) 

 Typ pokladního dokladu pro účtenky (včetně dokladové řady) 

 Typ pokladního dokladu pro ostatní transakce (včetně dokladové řady) 

 Prodejní sklad, ze kterého bude POS prodávat (nemusí být samostatný pro POS) 

 Výdejka z prodejního skladu pro vyskladňování zboží (včetně dokladové řady) 

 Ostatní pohledávka na kartové prodeje (včetně dokladové řady) 

 

Nastavení v dalších agendách 

 Číselníky –> Štítky  

- založit štítek FLEXIPOS (viditelnost Adresář) 

- založit štítek POKLADNI (viditelnost Adresář) 

- založit štítek ROLE (viditelnost Adresář) 

- založit štítek POS_NASTAVENI (viditelnost Adresář) 

- založit štítek SUROVINA (viditelnost Ceník) 

- založit štítek KUCHYNE (viditelnost Ceník) 

 

 Nástroje –> Osoby a uživatelé 

- založit uživatele flexipos (REST API uživatel, role SUPERUZIVATEL) 

 

Volitelná nastavení 

 Pro reklamace 

- Reklamační sklad pro prodejnu (lze použít i centrální sklad reklamací) 

- Příjemka (včetně dokladové řady) 

- Eventuálně likvidační výdejka, dobropis (včetně dokladové řady) 

 Příjemka nebo převodka z centrálního skladu pro naskladňování zboží 
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Nastavení partnerů/zákazníků – agenda Obchodní partneři –> Adresy firem 

 založit firmu Drobný prodej pro pokladní prodeje, přiřadit štítek POS 

 založit firmy pro zvláštní prodeje (např. STOLY, BAR a POKOJE v případě hotelu), přiřadit štítek POS 

 založit firmu FLEXIPOS, do jejíž záložky Kontakty budou umisťovány role a pokladní (samostatný záznam 

pro každého uživatele POS (pokladního), platní uživatelé mají přiřadzen štítek POKLADNÍ) 

 

Nastavení položek ceníku – agenda Zboží → Ceník 

 vyplnit v záložce Popis pole Popis - popis zboží, který se zobrazuje v detailu 

 obrázky - nahrát do příloh (formát jpg, rozumná velikost – do 500 kB), rozměr 300x300 bodů (systém si 

optimální velikost přepočítá). Velké obrázky zpomalují systém a zvyšují objem datových přenosů. 

V případě více obrázků systém vybírá první, ostatní ignoruje. 

 případně doplnit individuální cenotvorbu 

 doplnit štítek SUROVINA u ceníkových položek, které budou součástí složených  prodejních položek (např. 

receptů, jídel, sestav). Do pole Objem uvést množství, které se odepisuje (standardně 1) 

 doplnit štítek KUCHYNE u položek, které se budou tisknout na přídavné (druhé) tiskárně (typicky 

v kuchyni) 

 V obrázku jsou označena povinná pole. Souhrn podmínek pro zobrazení ve FlexiPOS: 

- položka je zařazena ve správném stromu 

- typ zásoby je Zboží 



 

Nastavení FlexiPOS  

  
 

 
  

- položka je skladová 

- pro použítí čtečky čárového kódu vyplněný EAN  

 

 

Strom ceníku 

pomůže roztřídit zboží do kategorií, což výrazně zrychluje orientaci při prodeji. Jednotlivé kategorie tvoříme pod 

uzlem Připojené položky. Je možné zadávat více úrovní. Standardně se ve FlexiPOS zobrazuje celý strom ceníku. 

 

  

 

Přidává se pravým tlačítkem myši. 
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Balíčky / recepty  

Zboží, které chci zahrnout do balíčku, označím štítkem SUROVINA. 

V cloudu FlexiPOSu pak vytvořím novou položku ceníku, která se bude skládat ze surovin s patřičným množstvím. 

Množství se zadává jako poměrná část z celku (ze skladové položky), tj. např. 

    1. U vážených položek (1ks = 1000 g): 1g = 1 

    2. U rozlévaných vín (1 ks = 0,75 l): 1 dcl = 0,14  

Systém umožňuje vytvářet i složené položky, tj. položky kombinované z více položek. 

 

 

Zkratka: vždy bez diakritiky ! 

V pokladně se Vám zobrazí pole Název: 

 

Připojení položky do stromu: 

Vybereme připojit položky.  V ceníku 

vybereme položky a připojíme. 
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Požadavky na přípravu pokladního místa: 

1. Volná plocha o velikosti min. š. 50 x hl. 35 cm k upevnění hardware (s možností vrtat do desky z obou stran 

a standardním kabelovým prostupem o průměru cca 70 mm) 

2. Pevné připojení k internetu s koncovkou RJ-45 

3. Bezdrátové připojení k internetu 

4. Přístup do elektrické sítě (4 zásuvky) 

Poznámka:  

Pro instalaci v autě obchodního zástupce je třeba: zajištění 12V zásuvky v autě v místě, kde je prostor na 

připevnění serveru, wi-fi a tiskárny (doporučujeme buď zavazadlový prostor, nebo přihrádku na místě 

u spolujezdce, není-li v ní airbag atp.) s možností datového připojení k internetu 


