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Pokladní systém byl certikokon pro přímou komunikaci s kohami. Podrobnost sddlí p.Bohoč.
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Postup převodu na verzi POS 2.00.00 naleznete také v příloze v adresáři c.\poska\doc\prekod_na_20000.doc.

Novinky verze POS 2.00.00 k 11.4.2018
 Přístup k datům byl převeden na zabezpečení na úrovni databáze.
 Pro Velké Meziříčí je ve variantách pro skupinu Dealeři povolen údaj Poznomka.
 V číselníku prodejen přibyl údaj Dat. blokace PLU, který umožní zablokovat prodej pomocí pomocných PLU 998, 997 

atd. na pokladnách. Logika bude nastavena na požádání družstva po vzájemné dohodě, která PLU se mají blokovat.
 V číselníku prodejejn přibyl údaj Sledokat šarže, který určuje, jakým způsobem se má evidovat prodej šarží vína. 

Standardně je přednastavena hodnota Nesledokat. Hodnotu Šarži určuje zozemí nastavte v případě, kdy se právě 
prodávaná šarže bude pro každé zboží nastavovat v zázemí. V takovém případě se po sejmut odpovídajícího EAN 
kódu na pokladně zaeviduje uvedená šarže automatcky a pokladní se žádný dotaz nezobrazí. Pokud nastavíte volbu 
Šarži určuje pokladna, pak se po sejmut čárového kódu zobrazí nabídka nevyprodaných šarží, a pokladní si 
odpovídající šarži zvolí z nabídky. Spuštění logiky šarží bude v některé z příštch verzí.

 Pro SD Kladno byla upravena sestava Prodej na fakturu.
 Na prohlížeči pohybů na zákaznické kartě je schováno jméno zákazníka pro uživatele, kteří nemají oprávnění pracovat

se zákaznickými kartami.
 Z informační část na okně Prodej a Mezisoučet bylo odstraněno jméno zákazníka. Místo něj se zobrazuje Číslo karty,

a pokud není známé tak číslo zákazníka.
 Do nově vytvořených žurnálů se již jméno zákazníka nepřenáší. Místo něj se ukládá číslo karty, nebo číslo zákazníka.


	Novinky programu POSKA
	Novinky verze POS 2.00.00 k 11.4.2018


