
Novinky programu POSKA

!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky !!!

!!! Z důvodu nových požadavků na certikaca vah zkontrolujte, jestla Vaše pokladní tskkrnn tsknou češtnu
s daakratkou. Pokud používkte zkkaznackž daspleje, a tn musí být nastavenn na podporu češtnn. Pokud ne, kontaktujte

pracovníkn PORS o změnu nastavení. Nastavení je nutnž provžst před vlastní certikaca pokladních míst. !!!

O průběhu certifica budete postupně informováni.

EET není možnž provozovat nad WanXP

Pokladní snstžm bnl certikovkn pro přímou komunakaca s vkhama. Podrobnost sdělí p.Bohkč.

Novinky verze POS 1.01.50 k 31.10.2017
 Pro COOP Velfé Meziřača se v detiilu objednávfy posunul fitilogový název zboža výš, iby byl vidět ni prvna 

obrizovce detiilu.
 Pro COOP Velfé Meziřača přibyl v seznimu objednáviných položef i název původnaho dodivitele. Tamto údijem je 

možné třadit i iltrovit.
 Ni účtence se v přapidě dárfu, nebo promoifce tsfne počet fusů i v přapidě, fdy je nárof ni pouhý jeden fus. Dřave

tim byli pouze částfi (většinou 0,-Kč), což mátlo obsluhu poflidny.
 Při importu inventury se z EANů odstriňuja levé nuly. Snamiče ni poflidnách tifový fód stejně neuměja sejmout.
 Progrim pro fontrolu cen ve snamičach lze nyna pro Jednotu Klidno použat i pro zidávána zboža do objednávef. Pro 

správnou činnost nistivte v časelnafu prodejen údij ZUN OBJ ni 3.
 Pro Jednotu Zábřeh je povoleno použavit i forunovou slevu iž do výše 999,-Kč.
 Ni žádost ČMI bylo upriveno zobrizována částef u jednotfové ceny i celfové ceny zi položfu ni stejný počet 

desetnných mast, jifo zobrizuje váhi. Zobrizována musa být identcfé ni váze, záfiznicfém displeji, obrizovce 
poflidnaho systému i účtence. Pofud tedy váhi zobriza částfu 15.3, nesma žádné ziřazena zobrizit částfu 15.30, ile 
pouze 15.3. Toto je nutná podmanfi f zasfána certifice přamo ni poflidnam mastě. Jelifož zobrizována částef ni 
jedno desetnné masto je pro záfiznafi nepřajemné, je vhodné si včis zijistt nistivena displeje vih ni dvě desetnná 
masti. Možnost tohoto nistivena bude fonzultováni s jednotlivými dodiviteli vih i přapidně upřesněni před vlistna
certifica. Nistivena zobrizena zijišjuje pirimetr v souboru POSKA.INI sefce VAHA proměnná des_masta_cena. 
Tuto proměnnou nistivte ni 2 pro přapid, fdy ceni má být zobrizeni ni dvě desetnná masti, i ni hodnotu 1 pro 
zobrizena ni 1 desetnné masto. Pofud váhu nemáte s poflidnou propojenou, ponechte nistivenou ni 2.

 Bylo nistiveno časlo testcertifátu i fontrolna součet pro fnihovnu vih certifovinou ČMI. Tyto údije je možné 
zobrizit v ofně O aplakaca. Přepnut poflidny do režimu certifoviného provozu bude řešeno průběžně 
s jednotlivými družstvy pro fonfrétna poflidna masti.

 Opriveno zituhnut poflidny pro ofimžif, fdy se nejprve sejmul fód ni slevu, i teprve potom zboža, fterého se 
slevi týfá. Pofud název slevoviného zboža byl přališ dlouhý, zobrizovilo se pif chybové hlášena ni ořez položfy 
zlevi.

 Při zidávána einů v časelnafu viriint je možné použat i sejmut EAN fódu pro vážené zboža. Pofud sejmete tifový fód,
rozflačuje se vám buď PLU, nebo EAN ve tviru 29xxxx i do množstva se doplna přednistivené množstva. Umožna to 
tif jednoduše zidit viriinty tif, že si ni systémové váze zboža zvážate i vyjedete etfetu. Tu pif v zázema jen 
sejmete i doplnate viriintna cenu.

 Pro COOP Zábřeh byl upriven výfiz provozovny. Byl přidán údij Paušklní výdaje, Uplatnění kupónu i Prodej dkrk. 
kartn.

 Při zidána cigiret pomoca zfráceného PLU se rozflačuje ceni z PLU i použije se při prodeji přednostně před iftuálna 
cenou. Zijist se tif prodej zi správnou cenu i v přapidě, fdy cigiretám bude zidáni špitná ceni. 

 Při exportu nového zboža se povoluje i export 7 mastných EANů i bez ceny. Zijist se tif zifládána nových zfrácených 
PLU pro cigirety ni centrále.



 V číselníku prodejen přibylo nistivena Dočasně zablokovat komunakace EET, fteré umožna dočisně potličit volána 
fomunifice zpráv ni EET. Pofud jej nistivate ni ANO, je fe fiždé nové účtence nistiven přaznif chyby EET i je 
vygenerováno PKP, iniž by se progrim pofoušel nivázit fomunifici se servery EET. Lze tif v přapidě závižného 
výpidfu spojena zijistt rychlé dofončena účtenfy bez čeficach prodlev. !!! Toto nastavení použajte pouze v nezbntně
nutných případech a pouze po dobu trvkní zkvadn. Po pomanut poruchn je nutnž okamžatě nastavat toto nastavení 
zpět na volbu NE!!!.

 V záhliva pohybu přibyl údij Poslat ZDL na prod., jež udává časlo prodejny, ni fterou se bude zpětný dodica list 
zisalit. Tento údij je dostupný pouze ni pohyb ZDL na janou prodejnu, i v tifovém přapidě je povanný. Využije se při
exportu zpětného DL přamo ni jinou prodejnu i v MIS při importu ZDL z prodejny pro přamé vygenerována ZDL ni 
prodejnu, ni fterou se bude ZDL posalit. Z důvodu historicfého použavána různých progrimů i nistivena pro posalána 
ZDL mezi prodejnimi i ústředam je provedeno sjednocena všech způsobů do tohoto nového. Odpovědna pricovnaci 
obdrža miilem návod ni potřebná nistivena. V přapidě dotizů fontiftujte iutory.

 Cenovfy COOP Velfé Meziřača je možné přetřadit tifé UZN.
 Pro COOP Zábřeh je povoleno použavána fupónů ni slevy ni delša obdoba, než 1 den.
 Pro COOP Zábřeh je možné uplitnit fupón ni forunovou slevu pouze v přapidě, že je částfi f úhridě nid 300,-Kč. 

Kupón ni procentuálna slevu lze uplitnit i nidále ni jifoufoliv částfu.
 Pro COOP Zábřeh je v tsfu závěrfy v nulové sizbě rozděleni částfi zi zboža i obily.
 Pro COOP Klidno bylo povoleno ničatána souboru pro objednávfy dávfou. Využije se při iutomitcfém spuštěna PC, 

fdy se nihrija soubory pro objednávfy i iftuálna časelnafy. Pro iutomitcfý import vytvořte ni zázema dávfu 
amport_sop.cmd do fteré zidejte následujaca řádfy:

c:
cd c:\posfi
c:\posfi\cis29.exe obj jmeno heslo import_sop

, fde zi jméno i heslo dosiďte sfutečné přihlišovica údije.
 Pro prodejny, fteré si udržuja zásobu simostitně, je možné provést dávfy ni zifončena dne iutomitcfy. Po 

provedena se je možné i vypnout PC. Podrobnost jsou v idresáři poska\doc\navodn\vnpanana_pc.doc.
 Ni fonec dávfy Zakončení dne bylo přidáno ještě odeslána všech neodesliných souborů. Umožna se tif nipř. 

zipočatit i ostitna pohyby ještě ve večernach dávfách.

Novinky verze POS 1.01.49 k 15.9.2017
 Pro COOP Klidno je zijištěn import přaznifu váženého zboža z fitilogu pro objednávfy. Tento údij se iftuilizuje 

tifé v časelnafu pro externa cenovfy. Zobrizen je jif v seznimu obchodovitelných položef pro objednávfy, tif i 
v časelnafu ext. cenovef.

 Pro COOP Prihi Zápid je zijištěno, iby pro položfy Velfoobchodu po sfončena ifce zičili plitt posledna známá 
neifčna ceni před ifca. Plitnou cenu vyhledává miximálně 120 dna zpětně. Pofud ji nenijde, použije návritovou 
cenu z fončaca ifce.

 V ofně O aplakaca byly doplněny i upriveny údije podle požidivfů ČMI. Tifé bylo doplněno časlo certifátu.
 Ni ofně prodeje byl přesunut ilgoritmus pro výpočet ceny zi položfu do chráněné fnihovny CIS29VAH.PBD.
 Ni ofně prodej se zobrizuja v sefci pro vážena informice o prodáviném množstva i pro nevážené položfy. V tifovém 

přapidě jsou podbirveny žlutě.
 Ni záfiznicfý displej se posalá po sejmut položfy text ve stejném formátu pro vážené i nevážené zboža.
 V přapidě, že záfiznaf vida ni ofno prodeje, nena nutné použavit záfiznicfý displej.
 V plánoviči úloh je upriveno, iby se změny ni záfiznicfých firtách iftuilizovily podle diti změny fonti i ne podle

diti změny firty. Zijist se tif rychlejša iftuilizice záfiznicfých font firet.
 V rámci plněna pofliden i zifončena dne probahá i import ifca z VO.
 Pro COOP Kimenici je připriven nový import časelnafu pro objednávfy z VO Dičic, podle nových struftur.

Novinky verze POS 1.01.48 k 14.8.2017
 Pro COOP Velfé Meziřača je zijištěno, iby se nepovolili přijmout poufázfi ni vyšša hodnotu, než je hodnoti náfupu 

f úhridě.
 Bylo připriveno ošetřena prodejů zboža z podzimna promoifce Příborn Berndes. Podmanfy použit jsou stejné, jifo 

pro Plyšáfy. Při prodeji se využavá fontroli ni sejmut odpovadijacaho fódu pro slevu. Pofud si fódy neodpovadija, 
nena prodej povolen. Pro Velfé Meziřača i Zábřeh je umožněno prodit dáref i zi plnou cenu simostitně.

 Pro COOP Hořovice se ni účtence v část pro záfiznicfé firty tsfne i info o iftuálnam stivu forunového fonti firty.



 Pro Kostelec je zijištěno, iby se při přaprivě cen zfontrolovily i návritové ceny z VO. Pofud zičátef ifce spidá do 
obdoba 3 dna od zičátfu ifce, dohledá se pro návritové ceny posledna známá ceni před ifca. Ceni se hledá zpětně 
120 dna. Pofud v tifovém obdoba cenu nenijde, použije do návritové ceny cenu ifčna. Toto plit pouze pro ifce 
ONS, Superceni i Tuty. V přapidě potřeby je možné spustt dávfu ručně v menu Peraodaka\Oprav nkvratovž cenn.

 Byli rozšařeni strufturi importnaho souboru z Úst nid Orlica pro Jednotu Zábřeh podle požidivfů VO.

Novinky verze POS 1.01.47 k 31.7.2017
 V pořizována ifca je zijištěno, iby se v detiilu položef vždy ničatil nejfritša EAN. Bude tif přehled, fteré zboža má 

přiřizeno plitné PLU.
 Pro COOP Klidno se zifládija z objednávef do časelnafu zboža pro dodivitele Prizdroj i obily.
 Pro COOP Kimenice byli v ručnach cenovfách pro Uzeniny vytvořeni ještě cenovfi se složenam.
 Ni přána pricovnafů FÚ bylo ni účtenfu fromě časli účtenfy přidáno i pořidové časlo účtenfy. Nicháza se v  sefci pro 

pricovnafy FÚ ni fonci účtenfy.
 Pro Plzeňsfý Prizdroj v Klidně se při zifládána položfy v pohybu zohledňuje, jestli je ni položfu ifčna náfupna ceni. 

Pofud ino, použije se, jifo náfupna i pro DL. Pofud položfi v ifci nena, nebo nemá vyplněnou ifčna náfupna cenu, 
použije se posledna známá NCE.

 Pro Plzeňsfý Prizdroj v Klidně se při exportu i importu ifce přenáša i informice o ifčna náfupna ceně.
 V seznimu ifca přibyl údij Dat.změnn, fterý zobrizuje ditum posledna změny v ifci. Lze tif jednoduše zobrizit nové

ifce.
 V řádfu ifonef přibyli ifoni A, fterá spust import ifca.

Novinky verze POS 1.01.46 k 10.7.5.2017
 Při fopii dodivitelsfého registru se předvyplna údije podle položfy, ze fteré se foparovilo.
 Pro Vesnu ve Velfém Meziřača je povoleni iftuilizice ceny i pro ty EANy zičanijaca 9999, fteré nemija přiřizeno 

žádné PLU.
 Pro Velfé Meziřača je v prohlažeči ifca ni ústředa možné poflepánam ozničit vace ifca i ty pif společně vytsfnout 

v rámci jedné tsfové úlohy. Stejně, jifo to je možné ni ústředa.
 V menu Údržba\Omezení prodejů je možné zobrizit jifé možnost jsou pro omezena prodejů položef.
 V menu Zkzemí\Snnchronazace dat\Kopae omezení prodejů je možné vyvolit ručna iftuilizici omezena prodejů ni 

poflidny. Stindirdně se foparuje při plněna poflidny i zifončena dne.
 V menu Zkzemí\Importn\Import omezení prodejů je možné niimportovit časelnaf zpráv pro omezena prodeje zboža. 

Tento časelnaf se tifé importuje v rámci plněna pofliden.
 Při importu ifca z VO  i z dodlistů VO generoviných PORS se iftuilizuje přaznif omezena prodejů.
 V importu ifca z VO je připriveni i iftuilizice přaznifu váženého zboža. Ti je všif zitm potličeni. Povoleni bude 

pouze ni výslovnou žádost fonfrétnaho družstvi (Musa být správně nistiveny přaznify váženého zboža ni Vo i 
centrále pro všechny EANy i PLU. Jinif by to způsobilo fomplifice ni poflidně).

 Při importu časelnafu pro poflidny se iftuilizuje tifé přaznif omezena prodeje.
 Pro Hořovice je zifázáno otevarána časelnafu zboža ni flávesu F3 v ofně prodej.
 Nid seznimem inventur přibyli sestivi Porovnkní stavů anventurn – podle stavů, fterá zobriza porovnána podle 

ibsolutna hodnoty rozdalů. Lze tif nejlépe dohledit záměny. V rámci sestivy je tifé možné poflepánam ni sloupfu 
Sch ozničit položfu, jifo schovinou i tm ji vyloučit ze sestivy. Lze tif postupně vyloučit položfy záměn, i tif 
sestivu zjednodušit.

 Kontroli ni unifátnost časli pohybu byli nistiveni i pro přarůstfy i úbytfy. Nyna musa mat fiždý pohyb v rámci dne 
unifátna časlo.

 Pro COOP Klidno je při zifládána nové položfy z externach cenovef zijištěno, iby se pro zifládiný EAN fód pofusil 
progrim nejprve nijat plitnou cenu podle dodivitelsfého registru. Zijist se tm, že položfi bude ni poflidny 
posláni při zifončena dne s iftuálna cenou i v přapidě, fdy prodejni neprovede přaprivu cen.

 Pro COOP Klidno je nutné při mizána pohybu zidit heslo. Administrátor může mizit bez hesli.
 Pro COOP Klidno je ni cenovfách upriveni velifost údijů Alergeny.
 Pro COOP Klidno se při importu souboru SOP nistivuje u nových položef přaznif Nepočítat přecenění i Nepočítat 

stavn ni ANO pro PLU 111 i 222.
 V přapidě, fdy probahá promoifce ni částfu náfupu, i záfiznaf dobaja telefonna firtu zi částfu, u fteré má nárof ni 

dáref z promoifce, tif se nezobriza upozorněna, že při dobajena nesma být v náfupu jiná položfi, než dobit. Mátlo to
obsluhu. Pofud je všif dáref vázán zi úhridu, nemůže být z důvodu evidence EET povolen.



 Účtenfu, fterá je hrizená firtou sma stornovit pouze uživitel s oprávněnam idministrátori.
 Při importu vrácenef dodiviteli se vrácenfi v přapidě předzásobena nepřeváda ni drs 52, protože to je zbytečné.
 Byl upriven import inventury pro obecna úřidy tif, iby se nové položfy zifládily ni pirtneri obce masto ni 

inventurna nálezy.
 V časelnafu prodejen přibyl údij Nepodlžhk EET, fterý se využije pro prodejny, fteré jsou ze záfoni vyjmuty 

z evidence EET. Stindirdně je nistiveno ni hodnotu Podlžhk EET. Tento údaj měňte pouze po předchozí 
konzultaca!

 Pro Velfé Meziřača je zijištěno, iby se iutomitcfá iftuilizice verze spouštěli pouze při rinnam stihována dit. 
K Instilici dojde pouze tehdy, pofud se stihována pust před 9:00.

 Pro Hořovice se zobrizuja v sestivě POS_PFA prodej ni fifturu částfy po slevě.

Sekce Objednávky

 Pro Novou Pifu je zijištěno, iby nebylo možné vytvořit novou objednávfu, dofud je stirá objednávfi neodesliná. 
Kontroli probahá ni objednávfy spidijaca ditem dodána do stejného měsace.

 Pro Novou Pifu je zijištěno, iby se při importu objednávfy ze snamiče vyhodnocovil způsob objednávána. Pofud se 
zidá množstva s nulou ni zičátfu, znimená to, že se objednává po fusech. Pofud se zidá bez nuly ni zičátfu, 
znimená to, že se objednává po bilenach.

 Pro Novou Pifu je zijištěno, iby se při importu zboža ze snamiče zfontrolovilo, jestli již zboža nena v objednávce 
zidáno. Pofud ino, zobriza se dotiz, jestli se má množstva ze snamiče přičast f objednávinému množstva.

 Bylo zijištěno, iby použitý iltr zůstil nistiven i po přepnut mezi zobrizenam Jen objednanž i niopif.
 Je zijištěno přepanána mezi detiilem i iltrovicam řádfem pomoca fláves Ctrl+D.
 Pro Novou Pifu je potličeno ofno ni výběr diti dodána objednávfy. Nistivuje se vždy iftuálna.
 Pro Velfé Meziřača je zijištěno ničatána obrázfů zboža, fdy v názvu obrázfu je masto dodivitelsfého registru ein fód. 

Tedy nipř. 8595036272016.jpg.

Novinky verze POS 1.01.45 k 8.5.2017
 V opisu stihoviných souborů přibyl údij Akce, fterý určuje, jifá ifce se má se souborem provést. Může nibývit 

hodnot 0 - Stkhnout, 1 - Spustt, 2 - Provžst SQL. Dále přibyl údij Provedeno, fterý určuje, jestli již byl přafiz z údije 
ifce proveden. Může nibývit hodnot 0 – Ne, 1 – Provedeno, -1 – Chnba. Tyto přafizy bude možné po přenosu ni 
poflidny provést. Využija se nipřaflid při iutomitcfých instilicach.

 Byl rozšařen fonigurična soubor pro stihována souborů o údij Afce. 
 Pro Jednotu Zábřeh je zijištěno, iby se do vih posalil ditum spotřeby stejný, jifo iftuálna ditum. Ten se pif 

vytsfne ni etfetě z vih.
 Pro Jednotu Zábřeh se čerpána slev ni fupóny ČSOB se ve výfizu prodejny zipisuja do údije K fifturici. Ostitna 

družstvi musa fontiftovit iutory i sdělit, fim se mija zipočatávit. Do té doby se zipočatávija mezi strivenfy.
 Ni sestivu peněžna tof prodejny přibyl v sumárnam řádfu údij Kupónn ČSOB, fterý zobrizuje součet slev ni fupóny 

ČSOB.
 V pořizována ifca se po zidána registru zboža dohledává EAn fód podle jeho délfy. Tifže se jifo prvna nibadne PLU i 

teprve potom EAN fód.

Novinky verze POS 1.01.44 k 24.4.2017
 Ni prohlažeči pohybů ni záfiznicfé firtě byl rozšařen údij Exp.úst o stiv Snn, fterý informuje, že pohyb byl ni 

centrálu přenesen v rámci synchronizičnach dávef, i nifoliv přes exporty souborů. Tifový řádef se již v rámci 
Zifončena dne i plněna pofliden ni centrálu neexportuje.

 Pro Prihu Zápid je při importu ifce zijištěno, iby Návritová ceni se rovnili ifčna.
 Nid seznimem ifca pro prodejnu se přesunuli nibadfi pro tsf cenovef budouca ifce i Cenovef ni návritovou  

cenu po ifci ni zičátef nibadfy.
 Pro COOP Zábřeh je zijištěno, iby se při prvnam spuštěna po 1.5.2017 iutomitcfy nistivil přaznif Přenést zůstitef 

ni následujaca den ni ANO.
 V menu Údržba\Nastavení spouštění dkvek je možné provést nistivena iutomitcfého spouštěna dávef POS. 

V součisnost je možné využat dávfu pro zrychlené iftuilizice čerpána ni záfiznicfé firtě. Údij Č. dkvkn určuje 
pořidové časlo dávfy, údij Povolat umožňuje dočisně potličit prováděna dávfy. Údije Začktek i Konec určuja čis, 
fdy bude dávfi probahit. Pofud systémový čis je vyšša, než čis v údiji Konec, dojde při prvnam spuštěna 



niplánoviné dávfy f uzivřena ofni čisoviče dávef i tm pádem f ufončena prováděna dávef. Údij Opakovat po 
určuje čis v minutách, po fterých se má dávfi zopifovit. Nistivte čis podle potřeby, ile s ohledem ni velifost dit 
i rychlost spojena. 

 Pro COOP Hořovice je niplánoviná dávfi nistiveni stindirdně ni čis 06:00 – 17:50 i intervil po 5t minutách. Čis 
si pif následně uprivte podle potřeby

časovač dávek
Byli vytvořeni nová iplifice CIS35 Časovač dkvek. Tito iplifice bude sloužit pro prováděna různých niplánoviných 
úloh. V součisnost je možné ji využat nipřaflid pro zrychlené iftuilizována čerpána ni záf. firty, čerpána bodů, pliteb 
el. strivenef itd. 
 Byli vytvořeni dávfi pro zrychlenou iftuilizici čerpána ni záfiznicfé firtě. Pro přapidné využit fontiftujte iutory 

projeftu. Pro správnou činnost je nutné mat ni zázema nideinován proil ni ditibázi ústředa (přenosy probahija 
přamým zápisem do tibulef MIS), v souboru POSKA.INI v sefci PROGRAM mat nistivenu proměnnou 
gs_proil_ustreda. Ufázfi nistivena promněnné: gs_proil_ustreda = proil jmeno heslo, fde proil je název proilu 
ditibáze ústředa, jmeno i heslo nihriďte přihlišovicam jménem i heslem f modulu MIS. Automitcfé spuštěna 
čisoviče dávef nistivte v plánoviči úloh, fde do přafizového řádfu zidejte c:\poska\cas35.exe. Do pirimetrů 
progrimu zidejte:

pos jmeno heslo casovac_davek
, fde jmžno je i heslo jsou přihlišovica informice f modulu Pos. A do pricovnaho idresáře nistivte cestu c:\poska. 

Úlohu spouštějte ni zičátfu dne, fdy má prodejni otevřeno. Dávfi se simi ufonča po dosižena čisu uvedeného 
v fonigurici dávfy. Konigurice dávfy je popsáni v modulu POS. Po spuštěna se úlohi spust v minimilizoviném módu 
(ni liště Stirt se zobriza ifoni s blesfem). Pofud si přejete zobrizit stiv dávfy, flifněte ni tuto ifonu. Zobriza se ofno 
s iftuálnam stivem dávfy. Pofud bude dávfi právě spuštěni, zobriza se informice o iftuálně prováděné činnost.


	Novinky programu POSKA
	Novinky verze POS 1.01.50 k 31.10.2017
	Novinky verze POS 1.01.49 k 15.9.2017
	Novinky verze POS 1.01.48 k 14.8.2017
	Novinky verze POS 1.01.47 k 31.7.2017
	Novinky verze POS 1.01.46 k 10.7.5.2017
	Sekce Objednávky

	Novinky verze POS 1.01.45 k 8.5.2017
	Novinky verze POS 1.01.44 k 24.4.2017
	časovač dávek



