
Novinky programu POSKA

!!! P řed nasazením verze nejprve ukon čete všechny rozpracované objednávky !!!

Novinky verze POS 1.01.20 k  24.8.2014

• Byla naprogramována kontrola cen pomocí snímačů Chiperlab 8001 pro Jednotu Kamenice nad Lipou. Pro správnou

činnost nastavte v zázemí v Číselníku prodejen údaj ZUN CEN na hodnotu 7. Konfigurace snímačů je stejná, jako 

v programu Inventur. Dále nastavte v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 29e_obj_snimac.

29e_obj_snimac = c:\poska\snimace\export

• Byl nastaven import údajů ze snímače Chiperlab pro modul Objednávky. Pro správnou činnost nastavte v zázemí 

v Číselníku prodejen údaj ZUN OBJ na hodnotu 3 a v souboru IMPORT.INI v sekci Zdroj proměnnou 29i_obj_snimac
na následující cestu :

29i_obj_snimac = c:\poska\snimace\import

• Jednota Kamenice může používat čtečky Chiperlab také pro sběr EANů pro dotisky cenovek.

• Pro SD Nová Paka je potlačen tisk cenovek s nulovou zásobou.

• Na okně Mezisoučet je zajištěno, aby v případě, kdy se zadají stravenky ve tvaru mno * cena, a dojde k překročení 

částky pro vrácení, zobrazilo upozornění na překročení částky pro vrácení.

• V importu inventur byl rozšířen údaj Dod.reg na 20 znaků. 

• V tisku opisu pohybů byl pro Jednotu svitavy nahrazen EAN údajem Dod.reg.

• Na okně Prodej je zajištěno, aby se neposílal obnovovací signál pro terminál v okamžiku, kdy je otevřeno okno 

mezisoučtu. Vracelo to pak do rozpořizovaného nákupu (podobná situace, jako kdyby v průběhu nákupu vypli 

elektriku).

• Import číselníku byl rozšířen o příznak otočení množství. Tento příznak bude využit při uplatnění slevových kupónů 

pro akci Plyšáci. Také byl rozšířen seznam číselníku zboží a číselníku registrů o tento údaj. Takže je možné tímto 

údajem filtrovat.

• Byl upraven filtr po otevření číselníku variant. Nyní se zobrazují pouze probíhající a nevyprodané varianty. Pokud si 

přejete zobrazit všechny varianty stiskněte F9 (jako doposud).

• Pro COOP Velké Meziříčí je zakázáno přeprodávat varianty pro všechny uživatele.

• V listu nastavení promoakcí přibyly i sloupky jednotlivých skupin.

• Byl upraven vzhled cenovky s popiskami uzenin pro SD Kamenice podle jejich zadání.

• Pokud se v číselníku promoakcí v MIS nastaví i cena pro EAN (má význam pouze pro položky, které nejsou v evidenci

MIS), tak se při importu promoakce založí i položka do číselníku zboží, a takové zboží se může prodávat za cenu 

uvedenou v promoakci. Zajistí se tím přidělování bodů i těm položkám promoakce, které standardně nejsou 

v evidenci MIS.

• Do exportu závěrek přibyla informace o prodaných dárkách promoakce.

• Pro Jednotu Zábřeh na Moravě je nastaveno používání COOP Mobil.

• Pro COOP Velké Meziříčí byly zaktualizovány všechny náhledy a sestavy pro prohlížeč dat z prodejen a to i sestavy 

přecenění. nyní mají prodejny totožné náhledy, jako pracovníci ústředí.
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Pro Jednotu Nová Paka je zajištěno, aby se čerpání slev na závěrkách tisklo před dobíjením tel.karet.

Pokud se provozuje Zázemí a pokladna na jednom PC a používá se snímač přes OPOS, je zajištěno, aby se v módu Zázemí

nepřipojoval snímač. Zajistí se tak současný běh obou aplikací na jednom PC i při spuštěném OPOS. Pro modul Zázemí 

zůstává snímač prozatím vypnut.



Při importu DL z VO Nymburk je zajištěno, aby se v případě, že se importuje soubor jiného DL, okno importu samo 

zavřelo.

Import objednávek z VO Slaný byl rozšířen o další údaje, které se tisknou na cenovkách. Tyto údaje se také zaktualizují 

v ručních cenovkách.

V Nastavení promoakcí přibyl údaj Možnost nebrat, který určuje, že zákazník může dárek odmítnout. Toho se využije 

např. při promoakci Plyšáci. Pokud může zákazník dárek odmítnout, nastavte ji na ANO. Standardně je přednastaveno na

NE. Současně byl také upraven import promoakcí a jejich přenos na pokladny.

V menu Zázemí\Číselník pro externí cenovky je možné zobrazit číselník zboží pro externí cenovky.

Pokud se v pohybu zadá nový registr a doplní se mu cena a následně se přes F3 vyvolá nabídka číselníku zboží a zvolí se 

ta samá položka (např. kvůli doplnění přepočtu na jednotkovou cenu), nevynuluje již původně zadanou cenu v pohybu. 

Dříve ji vynuloval (protože cena ještě nebyla pro nový registr vypočítána), a musela se zadat opakovaně.

Pro Jednotu Zábřeh je zajištěno, aby se tiskl stejný formát cenovek při poslání DL na pokladny jako u ručních cenovek. 

Nad Dod.listem nebyly vidět přepočty.

Na tisku potvrzenky složenky pro zákazníka je vytištěn čárový kód, který je možné využít při stornování složenky.

Pro prodejny typu Cash byl na cenovky doplněn i přepočet na základní jednotku i pro druhou cenu.

Pro Kostelec nad Orlicí se po stažení cenovek ještě vytiskne sestava s nahranými změnami v číselníku zboží.


