Položky
Vytvo?ení položky ceníku v Backoffice
Využití štítk? pro dodate?nou evidenci

Vytvo?ení položky ceníku v
Backoffice
Pro užívání položek p?i prodeji je pot?eba tyto položky vytvo?it v ceníku. Lze je vytvo?it na za?ízení, v Backoffice nebo
pomocí importu.

Postup vytvo?ení položky v Backoffice:
Pro vytvo?ení položky v Backoffice, se p?ihlaste do svého ú?tu ve webovém prohlíže?i na www.kasafik.cz nebo
www.kasafik.sk
Otev?ete vlevo záložku "Ceník"
Pokud nemáte vytvo?enou žádnou kategorii, tak je nutno ji prvn? vytvo?it vpravo naho?e p?es t?i te?ky
"P?idat kategorii"
Dále vpravo naho?e "P?idat položku"- u položky je nutné nastavit "Název" a "Kategorie"

Další možnosti nastavení položky
Sazbu DPH, Cenu, (p?ípadn? bez ceny s vyžádání ceny p?i prodeji)
Typ položky - o jaký typ položky se jedná: Zboží/Výrobek(je v základu), Služba, ?erpání
poukázky, atd.
V p?ípad?, že se jedná o "Váženou položku" je nutné zatrhnout tuto skute?nost
V kart? "Sklad" si dále m?žete nastavit ?árový kód, PLU, jednotky v jaký je "Vážená položka" atd.
V kart? "Obrázek" si m?žete nastavit obrázky u produkt? (ve verzi PLUS a PREMIUM)

Využití štítk? pro dodate?nou
evidenci
Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace položek na jednotlivé pokladny
nebo pro vytvo?ení p?ehledu prodeje.

Tipy jak nastavit štítky (tag):
Používejte malá pmísmena, ideáln? bez diakritiky
Odd?lujte jednotlivé štítky ?árkou
Používejte mezery k rozd?lení slov
Nepoužívejte štítky s poml?knou nebo podtr?ítkem jako první znak. Nap?íklad "-pouzite" - takové štítky mají
interní funkci a nemusí fungovat správn?.

Využítí pro p?ehledy
Chcete-li si vytvo?it report prodeje položek, které t?eba mohou bát v r?zných kategoriích, využijte k tomu štítek. Lze t?eba
rozlišit položky nap?. vlastni-vyroba,kava apod.
Následn? v p?ehledy - reporty - prodeje - podle štítk? uvidíte prodeje podle jednotlivých štítk?.
Nap?íklad prodáváte velké množství kávových produkt?, Cappucino, Latte, Espresso malé, Espresso velké. Nastavte u všech
t?chto položek štítek "kava". Následn? v p?ehledech prodeje uvidíte kolik jste prodali porcí kávy.

Využití pro tisk na tiskárnách
V restraura?níh provozech se ?asto tisknou n?které položky z objedávky na tiskárny do kuchyn? p?ípadn? na bar. Pokladní
aplikace umožní pomocí filtru omezit tisk položek na zadané tiskárn? podle štítku. Nap?. u ?ízku si nastavte štítek: "
kuchyne" a u nápoj? nastavte "bar". Nasledn? v aplikaci p?i konfiguraci tiskárny.

Využití pro synchronizaci
Štítky lze použít k omezení, které položky, nebo zákazníci se mají synchronizovat na jednotlivé pokladny.

Štítky pro vyhledávání
Pokud hledáte položky na pokladn?, vyhledává se nejen v názvu ale i ve štítku. Štítky tak lze použít k vytvo?ení skupiny
položek a pak následn? podle této skupiny vyhledávat.

