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Souhrn novinek v systému FlexiPOS v. 4 

 

Po zhruba půl roce vydáváme novou verzi systému FlexiPOS. V následujících bodech shrnujeme 

změny, které přináší. 

 

Novinky v pokladně 
 

• na pokladně je možné tisknout přehledy, dostupnost pro pokladní se řídí právy v cloudu 

• podpora práce s rozsáhlými ceníky (přes 50.000 položek), zobrazování a listování položkami ceníku 

je rychlejší 

• proběhla optimalizace synchronizace a inicializace ceníku (zrychlení cca 10x )  

• přidán další stupeň kontroly při ukládání dlouhých účtenek (20 a více položek) 

• přihlašovací seznam byl nahrazen editačním polem, odpadá nutnost výběru z dlouhého seznamu 

• zrušení dokladu provede jeho uložení ve stavu „nedokončeno“ 

• přidána možnost storna dokladu na pokladně, standardně je vypnuta, lze zapnout pro pokladnu nebo 

vybrané pokladní 

• při tisku se u položek dokladů se přímo vypisují procenta slevy (dříve jen prodejní cena) 

• rozpracované účtenky a faktury jsou při inventuře stornovány, do FlexiBee se nepřenesou, jsou 

k náhledu na pokladně a cloudu 

• doplněny indikátory stavu pokladny (přístup k internetu, přístup k databázi), problematický stav 

indikují červeně 

• doplněn oznamovací indikátor množství dokladů, ukazuje počet nových dokladů od poslední 

inventury včetně počtu rozpracovaných dokladů 

• při přenosu do FlexiBee se tisková podoba dokladu (účtenka, faktura, inventura, …) ukládá jako 

obrázek do příloh dokladu 

• EET data se (BKP, FIK) se ukládají do poznámky dokladu 

• při každém startu se automaticky aktualizuje konfigurace, pokladní, role, adresář, tisky 

 

Novinky v cloudu 
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• přístup do cloudu a možnosti v něm lze řídit pomocí práv uživatelů, hesla jsou stejná jako do 

pokladny 

• aktualizovány reporty 

• monitoring zařízení lépe indikuje stavy dokladů (odeslání EET, přenos do FlexiBee, …) 

• přehlednější výpis změn na položkách dokladu 

• možnost nastavení, v jakém pořadí se budou zobrazovat položky ceníku 

• v cloudu jsou k disposici aktuální návody 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

V Praze 30. listopadu 2017  


