
Novinky programu POSKA

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

Pokladní systém byl certifikován pro přímou komunikaci s váhami. Podrobnosti sdělí p.Boháč.

!!! Z důvodu nutných změn pro GDPR jsou přeprogramovány komunikace s databází. Nyní se
hesla kontrolují přímo na úrovni databáze. Z tohoto důvodu je nutné při převodu na verzi

2.00.00 dodržet správný postup. Jinak hrozí ztráta připojení k databázi. Dbejte tedy pokynů
pro instalaci. Před převodem proveďte zazálohování všech databází. !!!

Postup převodu na verzi POS 2.00.00 naleznete také v příloze v adresáři c.\poska\doc\prevod_na_20000.doc.

Novinky verze POS 2.00.13 k 11.12.2018
 Pro COOP Velké Meziříčí byl sjednocen formát obecných cenovek i pro tisky z akcí, pohybů, ručních cenovek a pro 

prodejny řízené z centrály i z ostatních prohlížečů.
 Pro COOP Velké Meziříčí a Kladno se pro Poskové prodejny při dávkovém tisku cenovek tyto cenovky také ukládají do 

archívu. Takže se budou moci na požádání zobrazit, případně znova vytisknout (při chybě tiskárny).
 V číselníku zboží a dodavatelských registrů přibyly informace o minulé zásobě. Bude tak možné vyhodnocovat tisk 

cenovek při navýšení zásob.
 Na číselníku zboží se po stisknutí klávesy Ctrl a poklepáním na konkrétním sloupku dočasně povolí změnit tento údaj, 

i když je standardně znepřístupněn. Umožní to např. opravit zdroj ceny pro případy, kdy si prodejna omylem nastavila
zboží do externích cenovek, ale standardně má jít pře centrálu atd.

 Byl upraven prohlížeč a opisová sestava plateb podle karet. Přidán nový typ el.stravenky GustoKarta.
 Při exportu plateb podle karet se exportují i informace o GustoKartě.
 Do číselníku dodavatelských registrů přibyl údaj Tisk. Bude použit v dalších verzích.
 Na číselníku dodavatelských registrů přibyla v nabídce exportů volba Export registrů – jen označené, která umožní od

konkrétního dodavatele vyexportovat jen označené položky. Položky se označují poklepáním na řádku v seznamu. 
Opakovaným poklepáním položku odznačíte. Při zavření okna číselníku se všechny položky automaticky odznačí.

 V číselníku prodejen přibyla volba Tisk cenovek při navýšení, která pro prodejny, které si vedou zásobu samostatně, 
umožní tisk cenovek nejen při změně ceny, ale také v případech, kdy se cena nezměnila, ale zásoba se zvýšila 
z nulového stavu. Umožní se tak tisk cenovek u zboží, které se zaváží jen občasně. Toto nastavení má význam jen pro 
prodejny, které si evidují zásobu samostatně.

 Na prohlížeči historie cen přibyl údaj Nav.zás, který udává, že položka do historie cen byla přidána kvůli navýšení 
zásoby.

 Pokud je nastaven příznak Tisk cenovek při navýšení, přidají se v dávkových tiscích v naplánovaných úlohách ke 
změnovým cenovkám i položky s navýšením zásoby. To samé platí i pro tisk cenovek při poslání DL. Nezbytnou 
podmínkou pro správné fungování tohoto vyhodnocování je mít přepočítány zásoby ke dni, na který se ceny 
připravují. Proto je vhodné před vlastní dávku zakončení dne předřadit ještě dávku pro aktualizaci stavů zásob.

 V nabídce sestav nad pohybem přibyla možnost tisku cenovek jen při navýšení.
 Pro COOP Velké Meziříčí byl přidán dodavatel Unigastro.

Novinky verze POS 2.00.12 k 4.11.2018
 Pro prodejny Velkého Meziříčí, které si vedou zásobu samostatně je potlačena aktualizace názvů a příznaku váženého

zboží pro dodavatele BOVYS.
 Pro Velké Meziříčí byl upraven tisk cenovek dávkou. Byl povolen tisk cenovek z akcí Vo, který nemá zkratku Axx, nebo

Sxx, kde xx je číslo akce. Ostatní akce se tisknou. Od přímých dodavatelů se tisknou všechny akční cenovky.



 Pro Kladno je zablokováno ukládání změn v číselníku partnerů. Oprávnění má pouze Administrátor.
 Pro Velké Meziříčí byly doplněny zkratky v číselníku dodavatelů. Tyto zkratky se budou zobrazovat na cenovkách.
 Informační okno pro vážení zboží bylo upraveno, aby vyhovovalo novým požadavkům na certifikaci vah. Byl zmenšen 

font, aby se zobrazovaly číslice i na vyšších rozlišeních.
 Pro COOP Zábřeh je umožněno dárkové poukázky prodávat i přes čárový kód, jako běžné zboží. Při prodeji se eviduje 

do EET hodnota dárkové poukázky také do údaje Určeno pro budoucí čerpání. Při uplatnění dárkové poukázky 
(obvyklým způsobem v okně mezisoučet) se eviduje v EET jako čerpání zúčtování. Prodej dárkové poukázky se 
nezapočítává do hodnoty údaje MO obrat. Na denní a měsíční závěrce přibyl údaj Prodané poukázky, která zobrazuje 
částku za prodané dárkové poukázky přes čárový kód.

 Při exportu závěrky do MIS se přenášejí i údaje prodej poukázky, a příjem poukázky.
 V menu Periodika\Tisk cenovek k datu – dávka je možné opakovaně vytisknout cenovky v režimu automatického 

tisku stejně, jako by je tiskla večerní naplánovaná úloha. Toho se využije například při chybě tiskárny.
 Byly nastaveny svátky pro rok 2019
 Byl upraven výkaz provozovny pro COOP Zábřeh. Nyní se aktualizuje i údaj Prodej dárk. karty.
 Pro Velké Meziříčí byl sjednocen tisk cenovek v dávkovém a ručním režimu. Nyní se i v ručním režimu rozděluje tisk 

cenovek na běžné cenovky a nebalené zboží.
 Pro Velké Meziříčí se v tisku neakčních cenovek zobrazují i cenovky z pevných cen (tedy s prioritou 0). Naopak z tisku 

akčních cenovek se nezobrazují.
 Pro Velké Meziříčí se na cenovkách pro běžné zboží zobrazuje i zkratka dodavatele.
 Pro COOP Zábřeh je nastavena členská promoakce 12/2018

Novinky verze POS 2.00.11 k 25.10.2018
 Byla upravena kontrola na vydané Plyšáky tak, aby je bylo možné vrátit i bez použití slevy.
 Pro Velké Meziříčí byl upraven výpočet odpisů prošlého zboží u pravomoce vedoucího na pohyb 267/14.
 Pro COOP Zábřeh je prodloužena členská akce až do 11.11.2018

Novinky verze POS 2.00.10 k 8.10.2018
 Přidání dodavatelů Poex a Druid do externích cenovek pro Velké Meziříčí.
 Upravena logika pro členskou promoakci Říjen 2018 v Zábřehu.

Novinky verze POS 2.00.09 k 24.9.2018
 Byly upraveny poplatky za úhradu složenkou. Od 1.10.2018 je stanoven poplatek na 24,-Kč.
 Od 1.10.2018 je povolena úhrada složenky kartou. Poplatek za platbu kartou je stejný, jako u platby v hotovosti. Tedy

24,-Kč.

Novinky verze POS 2.00.08 k 5.9.2018
Byl upraven vzhled objednávek pro Velké Meziříčí.

Novinky verze POS 2.00.07 k 3.9.2018
 Pro Velké Meziřící je na cenovkách nebaleného zboží byl odstraněn datum a Trvanlivost.
 Pro Velké Meziříčí byly upraveny cenovky pro Maso podle jejich požadavků.
 Pro Velké Meziříčí byly upraveny cenovky nad prohlížečem akcí. Byl také potlačen tisk cenovek s třímístnými PLU.
 Pro Velké Meziříčí je potlačen tisk cenovek pro třímístná PLU.
 Pro Velké Meziříčí se v nabídkách pohybů pro odpis nabízí pouze pohyb 267/14.
 Na okně prodej je po úspěšném výběru zákazníka přehrán zvuk potvrzení. Dříve tam byl systémový zvuk.
 Byl upraven import přepočítacích koeficientů z MIS. 
 Přecenění v den inventury se nyní zobrazuje, jako přecenění z inventury. Dříve se zobrazovalo podle typu, kterého se 

týkalo.
 V automatických tiscích při zakončeních dne je pro Velké Meziříčí zajištěno rozlišen tisk cenovek pro balené a 

nebalené zboží.



 Na okně zadání částky pro úhradu terminálem je přidána kontrola na zadání částky včetně haléřových hodnot. Pokud 
pokladní zadá odlišné haléře, zobrazí se upozornění a nastaví se celá částka pro úhradu v terminálu.

 Pro COOP Kladno se při importu číselníku pro objednávky aktualizuje příznak. Zajistí se tak aktualizace zkratky 
dodavatele na cenovkách i pro ty případy, kdy zboží začal dodávat jiný dodavatel, ale cena se nezměnila.

Novinky verze POS 2.00.06 k 29.8.2018
 Do sestavy POS_PDK prodeje podle karet přibyla informace o CashBacku a součty na konci sestavy.
 Na centrálu se v rámci plateb podle karet exportuje i informace o CashBacku.
 Do pořizování pohybů přibyl údaj Šarže. Pokud se jedná o víno, musí být vyplněn skutečnou šarží zboží. Při pohybu po

detailu pomocí Enter, se nová položka se zakládá až po odentrování na údaji šarže.
 Pro COOP Kladno se při závěrce kontrolují nenulové nedokončené nákupy. V případě, že se takový nákup najde, není 

možné provést denní závěrku. Nejprve se musí provést dokončení nákupu (na okně prodej F8 a pak zvolit volbu 
Nedokončené nákupy).

 V opise pohybů v databázi ústředí pro posíkové prodejny přibyl údaj NCE.
 V menu Zázemí\Kontrola\Seznam dávek je možné zobrazit důležité dávky, které se prováděly na zázemí a pokladně
 Byl upraven import partnerů. Nyní si prodejna stahuje pouze soubor určený pro ni. V rámci importu se u nového 

partnera nastavuje ID dodavatele podle čísla v souboru a nastavení příznaků pro zakládání externích cenovek podle 
nastavení na prodejně.

 Do dávky pro plnění pokladen byl přidán i automatický import číselníku partnerů.
 Při importech souboru SOP pro objednávky Velkého Meziříčí se zakládají i číselníky pro externí cenovky.
 Pokud má prodejna nastaveno v číselníku prodejen údaj Blokovat neznámé EANy na ANO, neexportuje se při 

zakončení dne soubor s číselníkem zboží. Dále se v souboru zásob a historie cen neexportují registry od neznámého 
dodavatele (org 9999).

 Pokud se v číselníku prodejen nastaví do údaje Dat. blokace PLU konkrétní datum, je od tohoto data zablokován 
prodej zboží přes plu se sazbou (998, 997, 996, 797). Prodej je tedy nutné provést vždy přes konkrétní zboží. Prodej 
přes tato pomocná plu je povolen pouze pro uživatele s oprávněním Administrátor. Tato funkčnost nemá vliv na 
pořizování, či prodej balíčků atd.

 V importech souborů z POS je potlačena aktualizace názvů zboží.
 Pro SD Kladno a COOP velké Meziříčí se při každé aktualizaci souboru pro objednávky aktualizují i přepočty na 

základní měrnou jednotku v číselníku zboží. Také se aktualizuje dodavatelský registr v číselníku zboží.
 Pokladní systém je upraven na promoakci Kamarádi z farmy. Optimální postup pro prodej více plyšáků na slevovou 

kartičku je nejprve postupně opípat po jednom kuse všechny plyšáky, a pak postupně pípat po jednom kuse ean pro 
slevu.

 Pro Velké Meziříčí je zajištěno, aby nebylo od 1.9.2018 možné z externích cenovek poslat do pokladny změnu ceny 
pro položky, které nebyly zalistovány.

 Pro Velké Meziříčí jsou od 1.9.2018 v externích cenovkách zablokovány všechny údaje mimo EAN a Dod.reg
 Pro Velké Meziříčí v rámci verze dojde k přečíslování číselníku partnerů a k jejich sjednocení. Současně jsou založeni 

partneři, kteří mohou používat v ext. cenovkách.
 Pro Velké Meziříčí je zajištěno, aby se v externích cenovkách nedala založit nová položka. Veškeré číselníky pro 

externí cenovky jsou importovány v rámci souboru pro objednávky. V případě, že prodejna potřebuje zadat novou 
položku, nebo přidat ean k již existující, musí kontaktovat centrálu. Ta zajistí doplnění číselníku.

 Pro Velké Meziříčí je zajištěno pro prodejny, které si vedou zásobu samostatně, aby se nabízely jen třímístná PLU.
 V externích cenovkách zajištěno, aby nešlo uložit položku s nulovou cenou.
 Pokud je naplněn převodní můstek PLU, zobrazí se při exportu číselníku do inventur dotaz, jestli se má převodník 

použít. Pokud se použije volba Ano, bude při převodu převedeno PLU z databáte POS na nové PLU, které bude platné 
v inventurách. Pokud se staré PLU v převodním můstku nenajde, nebude toto PLU exportováno. Zajistí se tak, že se 
do nové inventurní databáze nedostane staré PLU.

 Pro Velké Meziříčí je zajištěno, aby se do souboru pro inventuru exportoval dlouhý název zboží.
 Pro Velké Meziříčí jsou nastavené stejné cenovky s popiskami a seznamy do rámečků, jako pro Kladno.
 Pro Velké Meziříčí a prodejny převedené pod nové DB je zablokován údaj Přirážka na krájení.
 Pro Velké Meziříčí se v objednávkách zobrazují pouze položky, které mají zásobu na VO.
 Pro Velké Meziříčí pro prodejny řízené z centrály je zajištěno, aby se při prvním importu rozšířeného číselníku 

objednávek provedl preventivní výmaz čtyřmístných PLU s výjimkou plu začínajících 9 (VO zatím nedodal podklady, 
takže je nelze smazat)

 Pro Velké Meziříčí je v externích cenovkách zakázáno měnit ceny.



 Pro Velké Meziříčí se při aktualizaci ext. cenovek ukládá původní cena ze starých ext. cenovek do údaje SCE old. Bude 
tak možné později zobrazit rozdíl cen při přechodu z jednoho způsobu ext. cenovek na druhý.

Sekce Objednávky

 Pro Velké Meziříčí je zajištěno, aby se v rozpracované objednávce neobjevovalo zboží ze skladu 800. Tedy zboží 
určené pro externí cenovky.

Novinky verze POS 2.00.05 k 13.7.2018
 Při pořizování DL a vrácenek se kontroluje duplicita čísla DL pouze po datum inventury. Nehlásí se tak chyba 

v případech, kdy dodavatel používá každý rok stejná čísla DL od začátku.
 V importech akcí z MIS, PD i POS se aktualizuje příznak Cenovky_ne.
 V exportu akce do jiné POS se exportuje i příznak Cenovky_ne.
 V číselníku akcí přibyl údaj Netisknout cenovky, který umožní potlačit tisk akčních cenovek pro danou akci. Potlačení 

tisku bude součástí příští verze POS.
 Součástí verze je i nový komunikátor EET, který umožní odesílání zpráv po aktualizaci windows a Dotnet 4.7.1 a 

vyšších na systémech OS Windows7.
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