
Novinky programu POSKA 
 

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

 
 

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

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

Vzhledem k změnám výpočtů DPH zkontrolujte hodnoty na závěrkách a rozborových sestavách. V případě potřeby 

kontaktujte autory. 

 

Novinky verze POS 2.00.27 k 17.2.2020 

• Pro COOP Zábřeh je upraveni import číselníku zboží z centrály tak, aby povoloval import i položek s příznakem 
Zdroj_ceny = Ext. cenovky. V takovém případě se položka zaktualizuje v číselníku zboží, je ji nastaven příznak ext. 
cenovky. Tudíž ji lze pípat, ale při exportu prodejek na centrálu se převádí na umělý EAN, a tudíž se jí nepočítají 
zásoby. Bude využito pro plnění přímých dodavatelů z ústředí, kteří ale nejsou evidováni v MIS. 

• Pro COOP Praha Západ je připraven import DL READ. Pro správnou činnost nastavte ZUN_DL na 20 a v import.ini 
v sekci zdroj nastavte proměnnou 29i_dl_516_0 = c:\poska\import\pd\read. Import probíhá tak, že uživatel založí 
záhlaví pohybu a vrátí se do prohlížeče pohybů. Na prohlížeči pak stiskne tlačítko Import a vybere soubor odpovídající 
dodacímu listu. Při importu se mohou zobrazit dotazy na výběr skupiny koeficientů. 

• Při exportu prodejek do MIS se přenáší i informace o ORG, ODJ a Dod. registru. Pokud tedy má prodejna nastaven 
prodej po registrech, posílají se tyto informace do MIS. 

• Pro COOP Kladno se na denních a měsíčních závěrkách nezapočítávají prodeje losů PlayGames do základů. 

• Pro COOM Velké Meziříčí, Kamenici nad Lipou a Zábřeh jsou povoleny nové hodnoty dobíjení telefonních karet. Nové 
částky bude možné dobíjet až po aktualizaci verze v terminálech ze strany ČSOB. 

• Při exportu prodejek se přenáší původní EAN i pro položky, jejichž zásoba se nemá na prodejně sledovat. 

• Pro COOP Zábřeh je zajištěno vytištění cenovek i z položek promoakce. Cenovka se vytiskne vždy, když dojde ke 
změně ceny, nebo názvu. Cenovka se tiskne jak v rámci denního plnění, tak i po samostatném importu promoakcí. 

• Pro COOP Zábřeh je připraveno zablokování změny cen u položek externích cenovek, které jsou řízeny z ústředí mimo 
program MIS. Taková položka má v údaji Zdroj ceny hodnotu EXCZ a nelze ji z programu externích cenovek změnit. 
Změnu smí provádět pouze ústředí. Pokud má položka v údaji Zdroj ceny hodnotu EXC, cena není řízena z ústředí, a 
prodejna ji může libovolně měnit, a naopak cenu nemůže měnit ústředí. 

 

Novinky verze POS 2.00.26 k 6.1.2020 

• Pro COOP Hořovice se v objednávkách po smazání filtru provede automatické načtení dat. 

• Pokud je rozpracovaná objednávka v módu zobrazení Jen objednané a stiskne se tlačítko pro ukončení objednávky, je 
potlačeno zobrazení informace, že seznam neobsahuje žádná data. 

• Pro COOP Hořovice byly v listu položek objednávky prohozeny údaje Zásoba VO a Min. obj. 

• Pro COOP Hořovice bylo potlačeno zobrazování hlášky, kdy se objednává minimální balení, které je nižší než karton. 

• Pro COOP Hořovice bylo upraveno, že pokud se objednává po kusech a na zásobě je hodnota nedělitelná 1, je návrh 
objednávky převeden na celé kusy. 

• Při vytváření a současném prodeji více balíčků na pokladně bylo odstraněno chybové hlášení, že index není unikátní. 

• V Promoakcích přibyl typ promoakce Reklama – cena a zboží, která umožňuje nastavit tisk reklamního sdělení na 
účtence při splnění minimální částky nákupu a nakoupeného sortimentu. Využije se např. pro promoakci COOP-Mini. 

• U promoakce COOP-Mini se se do částky nákupu pro vyhodnocení promoakce nazapočítávají vyloučené položky 
(ciagratey, dobíjení, atd.) 

• Pro COOP Kladno byly na závěrkách upraveny informace o prodeji losů Tipsport podle nového zadání. 

• Rutina pro kopírování práv uživatelů byla upravena, aby bylo možné kopírovat data i po změně hlavního 
administrátorského hesla. 



• Nad prohlížečem probíhajících akcí pro objednávky přibyl údaj priorita. 

• Pro COOP Kamenice se při stanovení akční ceny pro objednávky VO Soběslav a VO Dačice zohledňuje priorita akce. 

• V rámci plnění pokladen se aktualizuje i číselník partnerů na pokladnách. 

• V Parametrech programu POS přibylo nastavení Prodávat po dod. registrech, který pokud se nastaví na Ano, zobrazí 
po sejmutí EAN kódu dotaz na výběr dodavatelského registru. Pokud je nastaven na Ne, prodává se obvyklým 
způsobem. 

• Pro Kamenici nad Lipou byla spuštěna kontrola na omezení stravenek pro vybrané zboží. 

• Pro Novou Paku je zajištěno, aby se při exportu pohybů odmazávaly všechny neexportované pohyby, které nemají 
žádnou položku. 

• Pro Novou Paku bylo zakázáno stornování již uzavřené účtenky. Takovou účtenku může stornovat pouze 
Administrátor. 

• Při exportu pohybů POS se přenáší i pořadové číslo exportu. Bude jej možné využít ke kontrole na centrále 

• Pro SD Kamenice nad Lipou je nastavena kontrola na zboží při úhradě podnikovou el. stravenkou. 

• Pro SD Kladno je upraveno zobrazení kontrolovaných položek v objednávkách pro případy, kdy objednávka nesplňuje 
podmínky pro vykrytí. 

• Pro Kladno bylo upraveno vyhodnocení vykrytí objednávek na povinné položky tak, aby se kontrolovalo 5 objednávek 
nazpět, jejichž datum dodání je nižší, než aktuální den, a všechny objednávky s datem dodání vyšším, nebo rovným 
aktuálnímu dni. Sníží se tím nutnost objednávání povinných položek i pro prodejny, které mají rozpracováno více 
objednávek současně. 

•  
 
 

Novinky verze POS 2.00.25 k 2.12.2019 

• V menu Zázemí\Exporty\Export korunových prodejů je možné vyexportovat počty účtenek podle celkových částek 
za zvolení období. Tento export se v MIS využije pro rozbory COOP Morava. Export korunových prodejů se provádí 
také automaticky (za posledních 10 dní) při dávce Zakončení dne. 

• Při převodu verze databáze na zázemí se vyexportuje seznam korunových prodejů od 1.1.2018 do aktuálního dne. 
V rámci příštího zakončení dne se i odešle na centrálu. 

• Pro COOP Velké Meziříčí byla upravena sestava opisu prodejů na faktury. 

• Pro COOP Velké Meziříčí byl upraven vklad na pokladně. Typ FA – úhrada v hotovosti se uvádí jedinou sumární 
částkou. 

• Pro COOP Hořovice byly v objednávkách doplněny i informace o budoucích akcích. Budoucí akce se podbarvují 
nepatrně odlišným odstínem zelené. 

• Pro COOP Kladno je nastavena kontrola na povinné položky před odesláním objednávky. 

• Pro COOP Hořovice bylo upraveno vyhodnocení na minimální objednávané množství. nyní se v případě, že množství 
spadá do intervalu 80% - 120% velkoobchodního balení, tak se převede na množství podle velkoobchodního balení. 
pokud to tohoto intervalu nespadá, upraví se podle hodnoty minimálního balení. Pokud se objednává více, než 2,5 
násobek velkoobchodního balení, tak se částka vždy navyšuje na násobky velkoobchodního balení. Ten samý 
algoritmus se zohledňuje i při návrhu objednávky. 

• V importech GGT a Geca je zajištěno, aby se v případě položek, které nemají stanovenou kolkovou a ani doporučenou 
prodejní cenu, cena dohledala z akcí, či pevných cen. 

 


