
Novinky programu POSKA 

 

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

 
!!! Z důvodu nových požadavků na certifikaci vah zkontrolujte, jestli Vaše pokladní tiskárny tisknou češtinu 

s diakritikou. Pokud používáte zákaznické displeje, i ty musí být nastaveny na podporu češtiny. Pokud ne, kontaktujte 
pracovníky PORS o změnu nastavení. Nastavení je nutné provést před vlastní certifikaci pokladních míst. !!! 

 
O průběhu certifikací budete postupně informováni. 
 

Novinky verze POS 1.01.32 k 30.9.2016 

 

• Pro COOP Velké Meziříčí je potlačeno zobrazování nápovědy na otevření šuplíku. 

• Na okno informace o aplikaci přibyla informace o čísle verze souboru pro váhy ČMI. 

• Pokud je program certifikován pro použití vah a soubor pro váhy nemá správné Md5, nelze váhu používat. Zobrazí 
se chybové hlášení s požadavkem na certifikaci váhy. 

• Na okně Prodej se zobrazují základní informace o připojené váze. 

• V případě, že se na účtence vyskytuje položka, jejíž množství bylo stanoveno z EAN kódu (začínající 28, nebo 29), je 
před množstvím uvedena zkratka čár.k. a na konci účtenky je vysvětlivka pro zákazníka. 

• Z důvodu požadavků na certifikaci vah od ČMI je upraveno zadávání ceny u vážených položek s volnou cenou. Nyní 
se v případě, že se zadá pouze PLU, zobrazí dotaz na zadání ceny. Teprve pak dojde k vážení zboží. V případě, že se 
zadá položka ve tvaru cena*PLU, dojde k okamžitému vážení zboží. 

• Pokud je pokladna nastavena na mód s certifikací vah, nelze pro vážení použít klávesu F4. Vážení se provádí přímo 
zadáním PLU váženého zboží. 

• Pokud se stornuje položka, nebo se ruší stornování, zobrazí se informace o stornu (zrušení storna) i na zákaznickém 
displeji. 

• Pokud je program certifikován, musí se v případě prodeje ve variantě zboží, které je vážené přes propojenou váhu, 
znova zvážit ještě jednou po výběru varianty. Pokud je zboží ve variantě, ale prodá se za plnou cenu, vyzvání pro 
opakované vážení se nezobrazí. A postačí původní vážení. 

• Pro COOP Hořovice je zajištěno, aby nešlo prodávat zboží určené pro zákazníky, jako samostatné položky 
zákazníkům bez zákaznické karty. 

• Pro COOP Hořovice bylo upraveno, aby pro výběr zboží v zákaznické akci se nemusela mačkat klávesa F12. To jestli 
zákazník může zboží koupit, se vyhodnocuje po sejmutí položky. Pokud zákazník není přihlášen, nelze zboží prodat. 

• Pro COOP Zábřeh je připraveno rozpouštění zákaznických kupónů a kupónů na členský den do jednotlivých základů 
DPH na účtence stejným způsobem, jako to je u čerpání zákaznických slev. 

• Na okně Mezisoučet je zakázáno použít současně čerpání zákaznických sleva a členských kupónů. 

• Program POS byl upraven, aby podporoval vážení na dvou vahách propojených s pokladnou. Váhy mohou být 
rozdílného typu (ale splňující podmínky certifikace). V případě, že budete používat i druhou váhu zkopírujte si 
v POSKA.INI sekci vaha a přejmenujte ji na vaha2. Upravte si parametry nastavení a číslo portu. Aby se odlišilo 
pojmenování vah při vážení, je vhodné pro každou váhu stanovit její jméno. To zajistíte v jednotlivých sekcích váhy 
proměnnou nazev_vahy, kde si zvolíte, jak se má váha jmenovat. 

nazev_vahy="Ovoce - Zelenina" 
 Pokud žádné jméno nenastavíte, budou se v nabídkách zobrazovat názvy Váha č. 1 a Váha č. 2. 

• Byla naprogramována rutina pro naplánované stahování souborů. Toho lze využít například pro distribuci souborů 
pro prodejny, případně pro stahování verzí. V případě využití pro stahování verzí tak lze zrychlit vlastní distribuci 
verzí, jelikož soubory pro instalaci se stahují v naplánovaný čas, ale instalace se pouští až na přání uživatele. Jelikož 
nastavení není jednoduché, konzultujte případné využití s autory projektu. 

• V menu Zázemí\Soubory ke stažení je možné zobrazit seznam souborů, které jsou určeny ke stažení, nebo informace 
o tom, jestli již byly soubory staženy. 

• V menu Zázemí\Importy\Import souborů ke stažení je možné vyvolat stažení naplánovaných souborů. Toto stažení 
je možné i vyvolat naplánovanou úlohou. 

 



 

Novinky verze POS 1.01.31 k 31.8.2016 

• V číselníku zákazníků přibyl příznak Je člen. Na tento příznak pak je možné navázat různé zákaznické výhody. 

• V číselníku zákaznických karet přibyl údaj Kredit člena. 

• Byl rozšířen import zákaznických karet o nové údaje. 

• Pro COOP Hořovice se v informacích o zákazníkovi zobrazuje i info o kreditu člena. Pokud zákazník není členem, není 
tato informace zobrazena. 

• Pro COOP Hořovice byl upraven tisk účtenek. Bylo upraveno zobrazování informací pro nový věrnostní systém, podle 
zadání družstva. 

• Export pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o částku pro nákup člena. Ta může být odlišná od celkového nákupu. 
Také může být využita pro výpočet členských benefitů. 

• Byly upraveny výpočty kont, slev a kreditů pro COOP Hořovice. 

• Pro COOP Hořovice se zákaznické slevy čerpají automaticky po 100 korunách. 

• Byla naprogramována podpora pro zisk bodů do bodového konta zákazníka za zvýhodněné zboží. 

• Pro COOP Kladno se pro prodejnu 346 zobrazí dotaz, jestli si přeje nahrát číselník pro objednávky. Přednastaveno je 
ANO. 

• Byl změněn potvrzovací kód po sejmutí zákaznické karty. Dříve tam byl systémový zvuk. Nyní je stejný, jako po 
sejmutí zboží. Takže obsluha jasně slyší, že kartičku přijala. 
 

 
 

Novinky verze POS 1.01.30 k 21.8.2016 

• Při zakládání číselníku zboží z objednávek je pro Kladno zajištěno nastavování příznaku Volná cena pro UZN 466. 

• Opravena chyba v názvech akce při současném importu akcí z PD i VO. 

• V textech složenek je odstraněn text Není platným dokladem. 

• Bylo upraveno zaokrouhlování při platbě v hotovosti u složenek. 

• Bylo potlačeno zobrazování chybového okna pro případy, kdy se po spuštění programu sejmul ean kód začínající 
29xxxx a kód nebyl nalezen. Pokud se jednalo o první vážené zboží po spuštění programu, zobrazilo se chybové 
hlášení a program se musel ukončit. Nyní by se již toto okno zobrazovat nemělo. 

• Byla upravena synchronizace zákaznických karet. Nyní se při každém plnění synchronizují všechny změny za poslední 
tři dny. Pokud se použije ruční synchronizace, nebo synchronizace naplánovanou úlohou, synchronizují se vždy 
všechny karty. Dále je zajištěno pro připad, že se změní číslo karty, dojde při synchronizaci k odmazání staré karty a 
to nejen podle čísla karty, ale i podle primárního klíče zázemí. Dojde tak k automatickému založení nové správné 
karty. 

• Bylo upraveno vyhodnocování promoakce Plyšáci 2, podle zadání COOP Morava. 

• Pro Velké Meziříčí a Zábřeh je zajištěno, aby nebylo možné prodat dárek Plyšáci bez kódu slevy. 

• Pro COOP Zábřeh se na účtenkách tiskne aktuální konto a sleva podle posledního stažení číselníku. Takže v rámci dne 
se ve všech nákupech daného zákazníka zobrazuje stále stejné konto a sleva. Všechny nákupy se promítnou do konta 
až následující den, nebo po plnění pokladen. 

 
 

Novinky verze POS 1.01.29 k 14.7.2016 

• Pro terminály ČSOB je možné zajistit vytištění kopie stvrzenky o nákupu. Takže pak pokladní jednu svrzenku dává 
zákazníkovi a druhou si nechá. Nemusí pak tedy již tisknout kopii účtenky. Pokud si přejete tisk kopie povolit, 
nastavte v souboru POSKA.INI v sekci term1 proměnnou kopie_stvrzenky na ANO. 

• Byla upravena komunikace terminálu. Tisk potvrzenek se provádí až po ukončení komunikace s terminálem. Ošetří se 
tím stav, kdy v okamžiku tisku stvrzenky terminálu dojde v tiskárně papír a pokladní nestačí v odpovídajícím limitu 
vyměnit kotouč. Docházelo pak ke stornování platby. 

• Byla upravena obrazovka O aplikaci. Nyní se zde zobrazují informace pro kontrolní orgány ČMI ohledně certifikace 
vah. Dále se zde provádí kontrola CRC relevantní části programu. V případě, že je kontrola v pořádku, je okno 
podbarveno zeleně. V případě, že kontrola není v pořádku, je podbarveno červeně a zobrazí se upozornění. 

• Byl upraven tisk položek na účtence tak, aby splňoval požadavky na certifikaci vah od ČMI. Za množstvím se 
v závislosti na tom, jestli se jedná o váženou položku, uvádí příznak kusů, nebo kg, dále je jednotková cena vztažena 
ke kusům, či kilogramu a za celkovou částkou je uvedena měna. 



• Na účtence přibyla informace ruč.v. , která informuje o tom, že množství bylo zváženo jiným způsobem, než 
automatickým vážení.. Tato informace je nezbytná z důvodu certifikace vah. Vysvětlivky pro zákazníka jsou uvedeny 
na konci účtenky. 

• Na okně prodej přibyla část informací o váženém zboží. Je zde uvedena Hmotnost, Jednotková cena, a celková cena 
po zaokrouhlení. Zobrazené informace musí souhlasit s informacemi na displeji váhy. Informace se zobrazují pouze 
v případě, kdy je váha zjištěna pomocí vážení na propojené váze. Při ostatních zadáních zůstávají tyto hodnoty 
prázdné. 

• Po dobu vážení se v sekci pro váhy zobrazuje informace o tom, že probíhá vážení. 

• V POSKA.INI v sekci VAHA je proměnná certifikace_cmi, která určuje, jestli má program fungovat v režimu 
certifikovaném ČMI. Pokud se nastaví na ANO, začne program POSKA při vážení posílat i hodnoty nazpět do váhy. 
Standardně je nastaven na NE. Čili váha pouze váží. 

• Texty posílané na zákaznické displeje byly doplněny o posílání diakritiky. Pokud se jedná o vážené zboží, je zobrazí se 
na prvním řádku displeje zkrácený název a info o jednotkové ceně. Pokud se jedná o nevážené zboží, zobrazují se 
názvy jako doposud. Za množství a cenu byly doplněny jednotky množství a měny. V případě, že Vám zákaznický 
displej nepodporuje češtinu, proveďte jeho nastavení (mikrospínačema) podle dokumentace. 

• V menu Číselníky\Ostatní\Číselník parametrů vah je možné nadefinovat parametry váhy připojené k pokladně. 
Jedná se především o minimální váhu, která se využije v případě, kdy váha není schopna tuto chybu generovat. 

• Na závěrkách a informaci o tržbě je nadpis typu zvýrazněn velkým písmem. 

• Nad prohlížečem balíčků jsou doplněny další sestavy. 

• Bylo zakázáno vracet na kartu. Vrátit platbu na kartu má nyní pouze administrátor. 

• Pro SD Kladno je zajištěno, aby bylo možné zadat přirážku pouze pro UZN 2130,2480 a 2010. V ostatních případech se 
po zadání přirážky zobrazí chybové hlášení a přirážka bude vynulována. 

• Pro COOP Hořovice je zakázáno provádět úhradu stravenkou pro zákazníky typu B. 

• Byly provedeny úpravy pro přechod modulu složenky z operátora Autocont na operátora PORS. Podrobnosti 
s nastavením jsou součástí samostatného dokumentu. Pro zjednodušení instalace je možné požádat o přípravu 
speciální rutiny pro konfiguraci. 

• Při spuštění programu POS v období od 1.8.2016 do 7.8.2016 dojde k automatickému přepnutí složenek 
z komunikace Autocont na komunikaci PORS. Proto je nutné po provedení všech dávek v červenci vypnout program 
POSKA a spustit jej znova 1.8.2016. Jinak musíte zajistit přepnutí složenek ručně. 

 

Novinky verze POS 1.01.28 k 14.6.2016 

• V číselníku prodejen přibyl údaj Č.tech.partnera, který určuje technologického partnera pro komunikaci 
s objednávkami. Standardně je přednastavena volba Autocont. Po převedení složenek v průběhu srpna bude 
změněno na PORS. 

• V číselníku prodejen přibyl údaj Č.centrální DB slož., který určuje číslo centrální databáze pro komunikaci se 
složenkami. Toto Číslo je uloženo v databázi CIS v tabulce CIS00PRM v údaji vnitrni_cislo_db. Toto číslo slouží pro 
ověření platnosti spojení při aktualizaci údajů pro složenky. 

• V externích cenovkách byla doplněna kontrola na správnost DPH. 

• Pro COOP Kladno je povolena i synchronizace dortů a zákusků z programu Externí cenovky. 

• Do výpočtů cen jsou zahrnuty i registry s volnou cenou.  

• V programu je zajištěna podpora lokálně oddělených pokladen. Pro správnou činnost je nutné provést úpravy 
komunikačních dávek. 

• Z instalačního programu byl odstraněn dotaz na to, jestli si přejete nainstalovat verzi. Celá instalace je tudíž 
automatická. 

• Při zadávání objednávek je přidána kontrola na maximální objednávané množství. Pokud je počet kusů vyšší, než 
10000, zobrazí se dotaz, jestli si přejí pokračovat. 

 

 


