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Prepojenie PC pokladnice a Objednávok v Tangram EOS

Programový modul PC kasa umožňuje vystaviť účtenku k prijatej objednávke, ktorá je zadaná v systéme Tangram EOS v 
module Objednávky Prijaté.

Pre využívanie tejto funkcie musí byť PC kasa pripojená online k centrále. Pokiaľ nie je spojenie s centrálou funkčné, PC kasa 
prejde do offline režimu a vystavenie účtenky k prijatej objednávke nie je možné.

Pravidlá

• Objednávky musia byť kompletne zadané v zozname prijatých objednávok a musia mať stav „Uzavretá“.

• PC kasa zobrazí a dovolí výber iba z objednávok, ktoré sú označené ako Nevybavené alebo Čiastočne vybavené.

• Do účtenky sa prenesú všetky riadky zo zvolenej objednávky.

• Ak sú v objednávke zapnuté Záväzné ceny, prenesú sa do účtenky. Ak nie sú v objednávke záväzné ceny, v účtenke 
sa nastavia aktuálne platné predajné ceny pre zvoleného odberateľa.

• Nie je možný predaj podľa objednávky, v ktorej sú objednané „sady“.

• PC kasa umožní vystaviť účtenku aj na časť objednávky, nielen na celú objednávku.

• Údaje o predaji sa z PC kasy prenesú do centrálnej databázy do objednávky.

• Po spustení funkcie Odpis predaj až PC kasy na centrále sa zmení stav objednávky na Vybavená. Ak boli predané iba 
niektoré položky, označia sa príslušné riadky objednávky za vybavené a objednávka za Čiastočne vybavenú.

V PC kase sa funkcia spustí stlačením tlačidla Pridaj objednávku., tento funkčný kláves musí byť povolený v 
konfigurácii PC kasy.

Načítanie tovarov z objednávky do účtenky
Pri predaji tovaru podľa prijatej objednávky zaevidovanej v Tangram EOS musí pokladník najprv vyhľadať v zozname prijatých 
objednávok požadovanú objednávku. Môže to urobiť dvoma spôsobmi:

1. manuálne vyhľadať cez PC kasu v zozname objednávok

2. zosnímať pomocou snímača čiarových kódov kód z vytlačenej objednávky

Manuálne vyhľadanie objednávky
Stlačte kláves Pridaj objednávku. Umiestnenie klávesu záleží na konfigurácii PC kasy. 
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Program zobrazí formulár na zadanie odberateľa – firmy. DO
vyhľadávacieho poľa zadajte časť názvu firmy, IČO alebo časť
kódu firmy a potvrďte tlačidlom Hľadať / [F10].

Otvorí sa zoznam firiem, ktoré vyhovujú vami zadnému hľadaniu.
Označte riadok s požadovanou firmou (podfarbí sa na modro) a potvrďte tlačidlom Potvrdiť / [F2].

Program načíta údaje zvolenej firmy a zobrazí ich. 

Ak je to odberateľ, ktorého ste hľadali, potvrďte výber tlačidlom 
Potvrdiť / [F2].

Zobrazí sa zoznam  nevybavených objednávok na zvoleného odberateľa.

Označte riadok s požadovanou objednávkou (podfarbí sa na modro) a potvrďte tlačidlom Potvrdiť / [F2].
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Zobrazí sa zoznam položiek vo zvolenej objednávke.

Potvrďte výber tlačidlom Potvrdiť / [F2].

Položky z objednávky sa prenesú do otvorenej účtenky.
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Vyhľadanie objednávky snímačom čiarových kódov
Podstatne jednoduchšie vyzerá predaj podľa prijatej objednávky, ak má pokladník k dispozícii vytlačenú objednávku a snímač 
čiarových kódov pripojený k PC kase. Nie je potrebné vyhľadávať odberateľa ani konkrétnu objednávku.

V predajovom okne
(základná obrazovka PC
kasy) zosnímajte čiarový kód
z prijatej objednávky.

Program otvorí konkrétnu objednávku a zobrazí sa zoznam položiek.

Potvrďte výber tlačidlom Potvrdiť / [F2].
Položky z objednávky sa prenesú do otvorenej účtenky.
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Pri načítaní údajov do účtenky sa z objednávky prenesie 
• Firma / odberateľ – jeho cenová skupina, zľavy a ostatné obchodné podmienky, ktoré má daný odberateľ nastavené v 

adresári firiem
• Tovary – počet a cena ak boli v objednávke záväzné ceny

Ukončenie predaja – celá objednávka
Ak ste načítali tovary z objednávky do účtenky, môžete účtenku ukončiť štandardným postupom.
Stlačte tlačidlo Celkom

Otvorí sa okno na ukončenie predaja.

Podľa potreby zvoľte požadovaný doklad – účtenku alebo faktúru.

Po zvolení účtenky zadáte výšku prijatej hotovosti, prípadne zadáte
platbu platobnou kartu a potvrdíte vystavenie účtenky.

Po zvolení faktúry vyberiete počet výtlačkov, grafický formát a
vytlačíte faktúru. Faktúra za zapíše do knihy vydaných faktúr v
centrálnej databáze Tangram EOS.

Ukončenie predaja je podrobne popísané v základnej príručke ku
programu PC kasa.
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Ukončenie predaja – iba časť objednávky
Ak ste načítali tovary z objednávky do účtenky, môžete s nimi pracovať tak, ako keby ste ich do účtenky zadali manuálne:

• môžete zmeniť množstvo, 

• môžete zmeniť cenu,

• môžete do účtenky pridať ďalšie tovary, 

• môžete položky z účtenky zmazať,

Ak zmažete z účtenky niektorý z tovarov, načítaný z objednávky a vystavíte účtenku, v objednávke zmazané tovary zostávajú, 
riadky objednávky s predanými položkami sa označia za vybavené a objednávka celkovo sa označí za čiastočne vybavenú 
Čiastočne vybavenú objednávku môžete zasa načítať do účtenky – načítajú sa už len nedodané položky.

Na obrázku je načítaná objednávka, v prvom riadku je zmenené množstvo z 100 na 10, v druhom riadku je zmenená cena z 
3,92 na 4.

Ak ste načítali tovary z objednávky do účtenky a upravili podľa potreby, môžete účtenku ukončiť štandardným postupom.

Stlačte tlačidlo Celkom

Otvorí sa okno na ukončenie predaja.

Podľa potreby zvoľte požadovaný doklad – účtenku alebo faktúru.

Po zvolení účtenky zadáte výšku prijatej hotovosti, prípadne zadáte
platbu platobnou kartu a potvrdíte vystavenie účtenky.

Po zvolení faktúry vyberiete počet výtlačkov, grafický formát a
vytlačíte faktúru. Faktúra za zapíše do knihy vydaných faktúr v
centrálnej databáze Tangram EOS.

Ukončenie predaja je podrobne popísané v základnej príručke ku
programu PC kasa.
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Zmena stavu objednávky
Pri predaji podľa prijatej objednávky cez PC kasu sa stav objednávky z zozname prijatých objednávok v centrálnej databáze 
Tangram EOS nezmení okamžite po ukončení predaja ale až keď prebehne na centrále odpis predaja z PC kasy. 
Po odpísaní predaja zo stavu zásob prebehne aj kontrola prijatých objednávok a objednávky, podľa ktorých bol urobený predaj 
cez PC kasu, sa označia za Vybavené alebo Čiastočne vybavené.
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