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Popis ovládání programu
Jednotlivé funkce programu se volí prostřednictvím položek menu, které se vypisují na
displeji terminálu.

Struktura menu
< STS Prachatice >

VÝDEJKY

INVENTURA ZBOŽÍ

ZBOŽÍ

VÝDEJKA 1.DOKLAD

ZOBRAZ INVENTURU

INFO O ZBOŽÍ

VÝDEJKA Z OBJEDN

INVENTURA Z PC

ZBOŽÍ Z PC

1.DOKLAD DO PC

INVENTURA DO PC

OBJEDNÁVKA Z PC
OBJEDNÁVKA DO PC

Pohyb v menu
Pro pohyb mezi položkami v menu používáme klávesy se šipkami ↑ F5 a ↓ F6. Volbu
položky potvrzujeme klávesou ENT. Pro návrat na předchozí volbu slouží klávesa M1 nebo
C.
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Výdejky – Výdejka 1.doklad
 Po navolení se na displeji zobrazí zpráva: „.: ZADNY ZAZNAM :.“. Text buď
začneme psát na klávesnici(potvrdíme ENT )nebo sejmeme čárový kód.
 V případě, že byl nalezen shodný EAN, tak Vás systém vyzve k zadání množství
v opačném případě terminál zapípá a vypíše„.: Kód nenalezen,uložit? :.“. potvrdíme
pomoci ENT nebo odmítneme pomocí M1.
 Po navolení se na displeji zobrazí zpráva: „.: MNOZSTVI: :.“. Zadáme množství a
potvrdíme ENT , uvidíme konkrétní hodnoty načtené položky.
 Pro smazání aktuální položky slouží funkční klávesa ►, kde se zobrazí výzva
„Chcete smazat tento záznam“ potvrdíme pomoci ENT nebo odmítneme pomocí
M1.
 Pro smazání celého souboru slouží funkční klávesa ◄, kde se zobrazí výzva „Chcete
smazat celý SOUBOR“ potvrdíme pomoci ENT nebo odmítneme pomocí M1.

 Tyto funkční klávesy můžeme zadávat, když vidíme konkrétní hodnoty načtené
položky a můžeme se mezi nimi pohybovat pomocí kláves se šipkami ↑ F5 a ↓ F6.
 Načítání lze přerušit pomocí klávesy M1 a vrátit se zpět do menu.
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Výdejky – Výdejka z objednávky
 Po navolení se na displeji zobrazí seznam položek z objednávky. Text buď začneme
psát na klávesnici(potvrdíme ENT )nebo sejmeme čárový kód.
 V případě, že byl nalezen shodný EAN, tak Vás systém vyzve k zadání množství
v opačném případě terminál zapípá a vypíše„.: Kód nenalezen :.“. potvrdíme pomoci
ENT nebo odmítneme pomocí M1.
 Po navolení se na displeji zobrazí zpráva: „.: MNOZSTVI: :.“. Zadáme množství a
potvrdíme ENT , uvidíme konkrétní hodnoty načtené položky.
 Pokud bude vydáno všechno množství, které mělo být zákazníkovi dodáno, zmizí tato
položka ze seznamu.
 Pokud zmizí všechny položky, zobrazí se zpráva: „.: Všechny položky byly načteny!
:.“ ,potvrdíme pomoci ENT a terminál přejde do základního menu.
 Pro smazání aktuální položky slouží funkční klávesa ►, kde se zobrazí výzva
„Chcete smazat tento záznam“ potvrdíme pomoci ENT nebo odmítneme pomocí
M1.
 Pro smazání celého souboru slouží funkční klávesa ◄, kde se zobrazí výzva „Chcete
smazat celý SOUBOR“ potvrdíme pomoci ENT nebo odmítneme pomocí M1.

 Tyto funkční klávesy můžeme zadávat, když vidíme konkrétní hodnoty načtené
položky a můžeme se mezi nimi pohybovat pomocí kláves se šipkami ↑ F5 a ↓ F6.
 Načítání lze přerušit pomocí klávesy M1 a vrátit se zpět do menu.

Výdejky – 1.doklad do PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví Zasílám SVU.txt. V tuto chvíli terminál
očekává přenos do PC. V PC spusťte příslušný dávkový nebo ve vašem IS stiskněte
příslušné tlačítko.
 Po úspěšném ukončení přenosu se na displeji zobrazí OK, potvrdíme pomoci ENT.
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Výdejky – Objednávka z PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví „Příjem objedn“. V PC spusťte příslušný
dávkový nebo ve vašem IS stiskněte příslušné tlačítko.

Výdejky – Objednávka do PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví Zasílám POB.txt. V tuto chvíli terminál
očekává přenos do PC. V PC spusťte příslušný dávkový nebo ve vašem IS stiskněte
příslušné tlačítko.
 Po úspěšném ukončení přenosu se na displeji zobrazí OK, potvrdíme pomoci ENT.

Zboží – Info o zboží
 Po navolení se na displeji zobrazí zpráva: „.: Zadejte CK zboží :.“. Text buď
začneme psát na klávesnici(potvrdíme ENT )nebo sejmeme čárový kód. Po zadání
uvidíme konkrétní hodnoty načtené položky.
 Načítání lze přerušit pomocí klávesy M1 a vrátit se zpět do menu.

Zboží – Zboží z PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví „Příjem zboží“. V PC spusťte příslušný
dávkový nebo ve vašem IS stiskněte příslušné tlačítko.
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Inventura – Zobraz inventuru
 Po navolení se na displeji zobrazí konkrétní položky inventury. Text buď začneme
psát na klávesnici(potvrdíme ENT )nebo sejmeme čárový kód.
 V případě, že byl nalezen shodný EAN, tak Vás systém vyzve k zadání množství
v opačném případě terminál zapípá a vypíše„.: Kod nenalezen,uložit? :.“. potvrdíme
pomoci ENT nebo odmítneme pomocí M1.
 Po navolení se na displeji zobrazí zpráva: „.: MNOZSTVI: :.“. Zadáme množství a
potvrdíme ENT , uvidíme konkrétní hodnoty načtené položky.
 V případě, že již u tohoto EANu bylo vyplněno množství, tak dojde k součtů původní
a aktuálně zadané hodnoty.
 Mezi konkrétními hodnotami načtených položek se můžeme pohybovat pomocí kláves
se šipkami ↑ F5 a ↓ F6.
 Načítání lze přerušit pomocí klávesy M1 a vrátit se zpět do menu.

Inventura – Inventura do PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví Zasílám inv.txt, V tuto chvíli terminál
očekává přenos do PC. V PC spusťte příslušný dávkový nebo ve vašem IS stiskněte
příslušné tlačítko.
 Po úspěšném ukončení přenosu se na displeji zobrazí OK, potvrdíme pomoci ENT.

Inventura – Inventura z PC
 Po vybrání této volby se na displeji objeví „Příjem invent“. V PC spusťte příslušný
dávkový nebo ve vašem IS stiskněte příslušné tlačítko.
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