
Evidencia zápožičiek v PC kase
verzia 20
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Evidencia zápožičky tovaru v PC kase
Od verzie Tangram PC kasa v.19.01 nastala zmena v spôsobe evidencie zápožičky tovaru v PC kase.
Funkcionalita otvorených účtov je teraz určená iba pre reštauračný režim.

Pri zápožičke tovaru – výdaj tovaru bez úhrady – sa v PC kase vydáva tovar na dodací list, ktorý sa potom 
uhradí buď celý alebo sa vrátený tovar zaeviduje ako storno dodacieho listu či vrátenie tovaru.
Vrátiť alebo uhradiť zapožičaný tovar je pri tomto spôsobe možné na ľubovoľnej PC kase, nielen na tej, kde 
bola zápožička vystavená.

Výdaj tovaru na zápožičku
Stlačte tlačidlo Firma a vyhľadajte požadovaného odberateľa (manuálne v zozname odberateľov, 
pomocou filtra alebo zosnímaním karty).

Štandardným postupom zadávajte požadované tovary.

Stlačte tlačidlo Celkom.
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Stlačte tlačidlo Dodací list.

Kliknite na tlačidlo a podľa potreby vytlačte dodacie listy.

Týmto postupom ste vydali tovar cez PC kasu zo skladu bez toho, aby bola prijatá úhrada za tovar. Tovar je 
presne evidovaný, stav zásob zodpovedá reálnemu stavu. 
Úhradu za tovar vydaný na dodací list môžete realizovať dvoma spôsobmi:

• úhrada dodacieho listu cez PC kasu

• úhrada dodacieho listu faktúrou vystavenou v sklade Tangram EOS

Vrátenie tovaru zo zápožičky
Pri vrátení zapožičaného tovaru môžu nastať dva prípady:

a) zákazník vrátil všetok tovar z dodacieho listu

b) zákazník vrátil iba časť tovaru z dodacieho listu

a) Vrátenie všetkého tovaru z dodacieho listu (zápožičky)

Na záložke Pokladňa stlačte tlačidlo Zoznam dokladov.
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Zadajte filter pre vyhľadanie dodacieho listu – zadajte dátum, prípadne časť názvy firmy. 
Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
V zozname dodacích listov kliknite na riadok s požadovaným dodacím listom

Stlačte tlačidlo Otvoriť doklad / [Enter].

Skontrolujte, či boli fyzicky vrátené všetky tovary z dodacieho listu. 

Ak boli vrátené všetky tovary, stlačte tlačidlo Storno dokladu / [F8].
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Podľa potreby vytlačte požadovaný počet dokladov.

Týmto postupom ste cez PC kasu stornovali celý výdaj tovaru na zápožičku, tovar sa vrátil späť na stav 
zásob v sklade. Zápožička aj vrátenie tovaru zostanú zaznamenané v skladových dokladoch – dodacích 
listoch.
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b) Vrátenie časti tovaru z dodacieho listu (zápožičky)

Pri vrátení len časti tovarov, ktoré boli dodacím listom dané na zápožičku, postupujete tak, že do predaja 
zadávate vrátené tovary so zápornými množstvami a predaj ukončíte vystavením dodacieho listu.

Stlačte tlačidlo Firma a zadajte požadovaného odberateľa.

Štandardným postupom zadávajte do predaja tovary ale počet zadávajte s mínusovým znamienkom. 

Postupne zadajte do predaja všetky vrátené tovary.

Upozornenie: 
V slovenskej verzii PC kasy je potrebné po zadaní záporného množstva ešte stlačiť kláves 
Originálny doklad, zadať číslo 1 a potvrdiť.
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Po zadaní všetkých vrátených tovarov stlačte tlačidlo Celkom.

Stlačte tlačidlo Dodací list.

Vytlačte požadovaný počet dodacích listov vráteným tovarom.

Týmto postupom ste cez PC kasu prijali naspäť na sklad vrátený tovar zo zápožičky. Zápožička aj vrátenie 
sú zaznamenané v skladových dokladoch – dodacích listoch.
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Platba za tovar vydaný na zápožičku

V prípade, že chcete cez PC kasu prijať od odberateľa úhradu za tovar vydaný na zápožičku, použijete 
funkciu Úhrada dodacieho listu.

Ak nie je funkčné pripojenie na centrálu, nie je možné
urobiť úhradu dodacieho listu. Stav pripojenia zistíte
pohľadom na farbu stavovej ikony v predajovom okne:

• zelená – pripojenie na centrálu je v poriadku
• červená – pripojenie na centrálu nie je funkčné

PC kasa vyhľadáva dodacie listy v centrálnej databáze. Dodacie listy sú v centrálnej databáze zapísané až 
vtedy, keď na centrále v sklade prebehla funkcia Odpis predaného tovaru. Odporúčame spúšťať túto funkciu 
na centrále pomocou plánovača úloh v nastavených intervaloch.

Stlačte tlačidlo Úhrada DL.

Vyhľadajte odberateľa – zadajte časť názvu alebo kódu firmy, alebo IČO. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Po výbere odberateľa skontrolujte, či sú údaje v poriadku a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
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Program zobrazí formulár na výber dodacieho listu. Pre vyhľadanie dodacieho listu musí byť PC kasa 
pripojená na centrálnu databázu. Stlačte tlačidlo Hľadať dodací list / [F4].

Program zobrazí zoznam neuhradených dodacích listov.

Kliknite na riadok s požadovaným dodacím listom a stlačte tlačidlo Potvrdiť / [F2].

Otvorí sa formulár dodacieho
listu s rozpisom jednotlivých
položiek.
Stlačte tlačidlo Potvrdiť / [F2].
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Štandardným postupom ukončte predaj. Zadajte sumu prijatej hotovosti alebo zadajte platbu kartou a stlačte 
tlačidlo Potvrdiť / [F2]. Pokladnica vystaví účtenku a do dodacieho listu na centrále zapíše jej číslo.

V PC kase je doklad o úhrade dodacieho listu v zozname dokladov zobrazený zelenou farbou a označený 
ako úhrada DL (typ dokladu H).
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