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Mám certifikát ve formátu .crt,
nem?žu ho nahrát
Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klí?e. Tento soubor nelze použít. Doporu?ujeme certifikát
zneplatnit a vygenerovat nový ve formátu .p12 který je nutný pro použití v pokladní aplikaci.

Ú?tenka neobsahuje FIK – jak to
opravit?
FIK kód se tiskne pouze když ú?tenka byla ?ádn? zaslána a zaevidována systémem Finan?ní správy.

Pozor! Aplikace tiskne FIK jen v p?ípad?, když se poda?í pln? nahlásit tržbu v ostrém režimu. Ne v ov??ovacím
režimu a ne ve zjednodušeném režimu. Správn? nastavená aplikace by m?la tisknout kód FIKna ú?tence.

Další možné p?í?iny:
Nekompletní nastavení aplikace a všech pot?ebných údaj?
Není dostupné p?ipojení k Internetu
Není dostupný produk?ní systém Finan?ní správý (výpadek)
Vypršel ?asový limit pro nahlášení tržby (cca 2s) podle nastavení (Aplikace by tedy m?la tisknout BKP+PKP)
Máte nastaveno ve volb? Nehlásit ú?tenky p?ed datum, které je v budoucnu (nap?. 1.3)
Vypršela platnost certifikátu od Finan?ní správy - je nutné provést obnovu

Nekompletní nastavení p?i prvním nastavení
Pokud se jedná o první nastavení systému pro eTržby je možné, že n?které údaje nejsou správn? nastaveny. Zkontrolujte:
Je použit správný podpisový certifikát ve formátu .p12 který jste si stáhli z webu Finan?ní správy
Je nastavené správné DI? v aplikaci Nastavení – DI?
Je nastavené správné ozna?ení provozovny (shodné s ID z portálu Finan?ní správy)
Je nastavené ozna?ení pokladny
Aplikace nesmí být nastavena v Ov??ovacím ani zjednodušeném režimu
Volba "Nehlásit ú?tenky p?ed" není v budoucím ?ase

Co je ov??ovací režim
Ov??ovací režim slouží pouze pro ov??ení, že tržba byla správn? odeslána a systém Finan?ní správy vrací jen potvrzení, že
vše bylo správn? odesláno. Návratová hodnota neobsahuje FIK kód. FIK kód je pouze na ú?tenkách, které jsou zaevidovány
v Ostrém režimu a podléhají evidenci tržeb.

Vytišt?ná ú?tenka neobsahuje FIK ale jen PKP a BKP
Ú?tenku se nepoda?ilo nahlásit v ?asovém limitu. Výchozí nastavení je 2s. Pokud b?hem této doby nedojde odpov?? od
serveru finan?ní správy, vytisknete se pouze PKP a BKP. Doporu?ujeme nastavit v Nastavení – Elektronická evidence tržeb
– Mezní doba odezvy až 10s a vyzkoušet vystavení ú?tenky znovu. Pokud toto ?ešení nepom?že, zkontrolujte stav p?ipojení
k Internetu.

V náhledu ú?tenky p?ed tiskem se nezobrazuje FIK ani BKP
FIK, BKP a PKP kódy se zobrazují jen na vytišt?né ú?tence, která je ozna?ena jako zaplacená. Nikoliv v náhledu ú?tenky
p?ed placením.

Heslo zadané k certifikátu není
platné nebo se certifikát neuloží
Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klí?i k certifikátu, které jste zadali v následující výzv? p?i
generování certifikátu na portálu Finan?ní správy. Není to heslo do portálu Finan?ní správy, ani heslo k pokladn?, ale p?ímo
zadané v moment? vygenerování certifikátu.
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Ú?tenku s FIKem nelze ov??it na
portálu Finan?ní správy
Pro ov??ení ú?tenky na portálu Finan?ní správy d?kladn? p?epište informace z ú?tenky. Odkaz na ov??ení je
http://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces

Neuvád?jte vte?iny, ale jen hodiny a minuty. N?kdy dochází k drobnému rozdílu v rozsahu vte?in mezi ?asem
nahlášení a ?asem evidence tržby.

Chyba: Ov??ení EET funguje,
ale po vystavení ú?tenky je chyba
XML
Vystavení ú?tenky vykazuje chybu XML formátu. Ú?tenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z historie
ú?tenek funguje.
Tato chyba m?že být zp?sobena zapnutým režimem prodeje v pov??ení bez nastaveného prázdného DI?
Koho se chyba týká: Uživatelé, kte?í p?ešli na verzi 1.104 a mají zapnutý prodej v pov??ení
?ešení: V Nastavení – Elektronická evidence tržeb si vypn?te možnost prodeje v pov??ení nebo nastavte správn? hodnotu
DI? pro pov??ení
Oprava: Verze 1.105 tento problém již nevykazuje

Všechny tržby v p?ehledech jsou
slou?ené do 1 dne
Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzáv?rky pokladny a pracujete s jednou nekone?nou sm?nou.

B?žný postup práce s pokladnou
1.
2.
3.
4.
5.

Ráno otev?ete pokladnu, zadáte po?áte?ní stav naslepo (nepovinné)
Vystavujete ú?tenky b?hem dne
Voliteln? evidujete hotovostní vklady, výb?ry (nepovinné)
Na konci dne uzav?ete pokladnu, spo?ítáte tržbu a vložíte naslepo
Vytisknte denní záv?rku, nalepíte do sešitu pro ú?etní

Pokud se Vám nepoda?ilo uzav?ít pokladnu, lze si vyvolat denní tržby v P?ehledu uzáv?rek, vpravo naho?e ikona kalendá?e
a vyberete konkrétní datum.

Výpis z portálu finan?ní správy
vykazuje duplicity
Jedná se o normální stav. Pokud se pokladn? nepoda?í nahlásit tržbu v ?asovém limitu, opakuje dokud nedostane
jednozna?né potvrzení od serveru Finan?ní správy, že tržba byla evidována. Tyto záznamy jsou ?asto ozna?eny v exportu s
p?íznakem duplicita. Pokladna m?že hlásit jednotlivé ú?tenky opakovan?, aby se zajistilo jejich jednozna?né nahlášení.

Jedná se o správné chování pokladního za?ízení (viz http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--evidovanetrzby/duplicitni-trzba-v-detailnim-vypisu-udaj-4554)

Pokud tedy chcete mít p?ehled o tržbách pro porovnání s portálem Finan?ní správy, je nutné vyfiltrovat (vymazat) záznamy
s p?íznakem duplicita=1
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Z tohoto pohledu i když tržba je evidována n?kolikrát v exportu, je zapo?tena pouze jednou.

Jak restartovat aplikaci
Aplikace na za?ízeních Android b?ží, jen když jsou v pop?edí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdroj?.
Aplikace KASA FIK je navíc p?izp?sobena na b?h v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci
1. Otev?ete aplikaci KASA FIK
2. Tla?ítkem zp?t na spodní ?erné lišt? se postupn? dostanete o krok zp?t
3. Klepejte na tla?ítko zp?t až do té doby, než se aplikace zcela uzav?e

Jak restartovat za?ízení ORANGE
1. Zmá?kn?te tla?ítko POWER (z boku/vpravo naho?e)
2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat za?ízení ORANGE
pokud nereaguje
1. Podržte zapínací tla?ítko 20s, za?ízení se následn? restartuje.

Jak zaslat data pro analýzu v
p?ípad? pochybnosti
Pokud si myslíte, že tržba, ú?tenka nebo n?který z údaj? neodpovídá Vašim p?edpoklad?m m?žete nechat zaslat data na
analýzu vývovému teamu. Naši specialisté jsou schopni díky detailním informacím dohledat p?ípadné pochybnosti.

Postup
1. Pozna?te si informace o problému, který máte. Zejména však ?as, akce která se stala p?ípadn? ?íslo ú?tenky
nebo hodnota
2. Pokud se problém stal v neur?itém ?ase, poskytn?te prosím co nejvíce informací jak p?ípadný problém
dohledat, nap?íklad informací, že ?íslo ú?tenky je v rozmezí X-Y
3. V Aplikaci v Nastavení – Expertní nastavení – zálohovat a exportovat data – zvolte „Databázové soubory“
a Konfiguraci.
4. Následn? formulá? odešlete bez vypln?ní emailu

Zaslání dat pomocí rychlého kódu
Pro zjednodušení lze data také odeslat v Pomoc a nápov?da - Rychlý kód pomoci - 789. Data se automaticky odešlou.
Takto zaslaná data budou p?ístupná pro analýzu.

P?epínání opera?ního systému na
Desk (Pipo)
Za?ízení Desk (Pipo) umož?uje p?epínat mezi opera?ními systémy Android a Windows.
Je n?kolik možností, jak OS p?epínat. Pokud máte spušt?n Windows, lze p?ejít na Android prost?dnictvím aplikace
„WinToAndroid“. Z OS Android je možné p?epnutí pomocí „OS SWITCH“ z panelu, který se vysune z oblasti, kde je
ukazatel ?asu (viz obrázek níže).
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Další možností je vyvolat výb?r opera?ního systému p?i spušt?ní za?ízení. Toho se docílí tím, že se pro spušt?ní za?ízení
krom tla?ítka pro zapnutí zárove? drží i tla?ítko pro zvýšení hlasitosti, jak je vid?t na následujícím obrázku.
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Následn? vyberete požadovaný opera?ní systém a kliknete na tla?ítko s bílou šipkou (viz obr.).
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P?izp?sobení zobrazování textu
High contrast text (vysoký kontrast) - Pouze pro za?ízení Orange
Funkce High contrast text (vysoký kontrast textu) umož?uje obrýsování textu kontrastní barvou, a tak docílení lepší
výraznosti/?itelnosti textu.
Zapnutí nebo vypnutí této funkce lze p?es základní nastavení Androidu.
Postup:
1. Nastavení (Settings)
2. P?edposlední položka se znakem invalidy a názvem Accesibility (Zp?ístupn?ní)
3. Položka High contrast text (Vysoký kontrast textu) - sta?í kliknout na položku a ihned vidíte rozdíl

Chybn? nastavený email v
pokladn?
Pokud se email vrací zp?t jako nedoru?ený, je uživateli zobrazena zpráva aby ov??il platnost svého emailu.
V p?ípad?, že jste p?i nastavení pokladny uvedli špatný email nebo email, který již není platný je nutné jej zm?nit. Pokladna
zasílá na emaily upozorn?ní o zm?nách certifikát?, uzáv?rky a jiné informace d?v?rného charakteru.

Postup
1. Pozna?te si aktuální email na pokladn?, v Pomoc a nápov?da - Email Vašeho ú?tu
2. Napište na podpora@kasafik.cz uve?te tento p?vodní email a nový email který chcete nastavit
3. Uve?te své kontaktní tel. ?íslo pro p?ípadnou asistenci technikem
4. Uve?te I? svého podniku pro ov??ení
Naši technici pak následn? zm?ní email u Vašeho ú?tu a email se projeví i v pokladn? do 2-3 dn?.

Pro zm?nu emailu je nutné mít aplikaci min. ve verzi 1.170-beta14

Jak zjistím email pod kterým je
pokladna registrována
V aplikaci KASA FIK na hlavní obrazovce klepn?te na Pomoc a nápov?da. Následn? na obrazovce uvidíte email, pod
kterým je vedena pokladna.

P?echod na nový ú?etní rok
P?i p?echodu na nový ú?etní rok (?asto 1.1. následujícího roku), je nutné zm?nit po?adové ?íslo ú?tenky na 0. To provedete
v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Po?adové ?íslo ú?tenky.

V p?ípad? že chcete zm?nit ?íslování ú?tenek zm??te formát ú?tenky na 2020%05d - viz stránka manuálu zde

Aplikace vyžaduje OTP heslo kde ho získám
Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo p?i p?ihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi aplikace. Ve staré verzi
aplikace se nelze p?ihlásit. ?ešením je aktualizace aplikace.
Je nutné aplikaci KASA FIK aktualizovat:
Najd?te mezi svými aplikacemi aplikaci FIK aktualizace, otev?ete ji a aktualizujte aplikaci KASA FIK
Op?t spus?te aplikaci KASA FIK a p?ihlaste se (nyní nebude vyžadováno OTP heslo)

Více v návodu jak aktualizovat

Jak postupovat p?i zm?n? I? na
pokladn?
Pokladnu lze p?enést pod jiné I?.

Chci novou ?istou pokladnu bez historie a položek
Pokud chcete provozovat pokladnu pod novým I? s ?ístými daty tak na pokladn? založte nový email a založte si nový ú?et.
Pod novým ú?tem nebude již historie a m?žete nastavit pokladnu.

Chci nastavit nové I? ale zachovat komplet historii ú?tenek a položek
V nastavení - nastaven firmy prove?te zm?nu svého I? a kontaktní údaje. Dále v nastavení - tiskárny - tisková hlavi?ka si
upravte tiskovou hlavi?ku na novou firmu.

Chci nastavit nové I? ale vymazat historii ú?tenek se zachováním
položek v ceníku
Naši servisní experti na technické podpo?e mohou provést výmaz konkrétních dat (ú?tenek a skladových pohyb?) v
pokladn? se zachováním položek a kategorií. Prosím kontaktujte naši servisní podporu. Tento úkon je zpoplatn?n.

