Aplikácia MK Čašník

Aplikácia slúži na prácu s otvorenými účtami (vytváranie účtov, spájanie/rozdeľovanie a uzatváranie účtov)
pomocou zariadení s OS Android. Licencovaný je počet registrovaných zariadení v rámci jednej inštalácie
programu - je teda potrebné zakúpiť samostatnú licenciu pre každé aktívne zariadenie. Aplikáciu MK Čašník
(modul terminál) je možné si zakúpiť len pri platenej technickej podpore modulov Sklad + kalkulácie,
otvorené účty. Po ukončení technickej podpory modulov Sklad + kalkulácie, otvorené účty + terminál
aplikácia nebude komunikovať s programom Ekonomická agenda SQL, teda nebude možné ju ďalej používať.

Nastavenia v Ekonomickej agende SQL
Nastavenia pre komunikáciu
Aby mohla aplikácia komunikovať s programom je potrebné pridať Klient DATASNAP servera v menu
Číselníky - Sklad - Prídavné zariadenia. Pomocou tlačidla Insert alebo pravého tlačidla myši a možnosti Pridaj
sa zobrazí okno, v ktorom sa tento klient definuje (Obr. 1).
Typ - ako typ prídavného zariadenia sa zvolí
DATASNAP
Názov - pomenovanie zariadenia, ktoré sa k
serveru pripája (informačné)
ID zariadenia - nedefinuje sa (naplní sa
automaticky pri registrácii zariadenia); výmazom
tejto hodnoty sa registrácia príslušného
zariadenia zruší
PIN - číslo, ktorým sa zariadenie registruje
(unikátny pre každé zariadenie)
Aktívne - pridá sa príznak aktívneho klienta

Obr. 1

Aby bolo možné načítať do aplikácie údaje (o priestoroch, predvolených operáciách a podobne) je potrebné
upraviť parametre klienta pomocou ALT + P alebo pravého tlačidla myši a funkcie Parametre príd.
zariadenia (Obr. 2). Pre funkčnosť aplikácie MK Čašník je potrebné zaškrtnúť príznak Reštaurácia - povoliť
načítanie údajov. Ďalej je potrebné zvoliť cenovú hladinu, z ktorej sa budú posielať ceny položiek do

terminálu a prípadne zvoliť posielanie cien s DPH. Tieto ceny sú iba informačné, skutočné ceny sa
vyhodnocujú na základe cenovej hladiny, ktorá je zvolená v príslušnej predvolenej operácii (Obr. 6a).

Obr. 2

Po upravení parametrov je potrebné na serveri / hlavnom počítači spustiť DATASNAP server. Pri prvom
skúšaní aplikácie je vhodné vytvoriť si ikonu kliknutím na Vytvoriť ikonu na spustenie DATASNAP servera
a spustiť server manuálne. Pri manuálnom spustení servera (kliknutí na ikonu) sa zobrazí IP adresa a Port na
ktorom server komunikuje (Obr. 3).

Obr. 3

Pre reálne používanie v praxi je potom vhodné DATASNAP server spúšťať automaticky podľa nastavení
Plánovača úloh (Syst. služby - Plánovač úloh - Servisná operácia - Pridaj).
Pre nastavenie automatického spúšťania DATASNAP servera cez Plánovač úloh je nutné vyplniť (Obr. 4):
Popis úlohy - názov servisnej operácie
Čas, kedy sa bude DATASNAP server spúšťať - konkrétne dni v týždni alebo mesiaci
Pravidelné časové intervaly - čas, kedy bude server spustený (od) a ukončený (do); časový interval, v ktorom
sa kontroluje či je server spustený
Ak bude v danom časovom intervale spustená aktualizácia programu, DATASNAP server sa automaticky
ukončí do 1 minúty.
Port - port, na ktorom server komunikuje

Obr. 4

Nastavenia klávesnice a predvolených operácií
Ďalším potrebným nastavením je definícia klávesnice a predvolených operácií (pozn. priestory sa v aplikácii
používajú rovnaké ako pre dotykovú obrazovku). Pre terminál je možné použiť rovnaké klávesnice (definícia
cez Číselníky - Sklad - Otvorené účty, dotykové obrazovky - Užívateľské klávesnice) a predvolené operácie
(definícia cez Číselníky - Sklad - Otvorené účty, dotykové obrazovky - Predvolené operácie pre dotykové
obrazovky) ako pre dotykovú obrazovku alebo vytvoriť vlastné.
Klávesnice v aplikácii MK Čašník podporujú nasledujúce funkcie kláves:





Priame PLU, viazané PLU - ďalší výber položiek po výbere priameho PLU (denné menu)
Zoznam položiek zo sortimentu
Zoznam položiek z jedál. lístka
Iná klávesnica




Zľava (percentuálna zľava na položku, zľava na doklad v eurách)
Čiastková porcia (koef. ceny alebo pevná cena za čiastkovú porciu)

Pre terminál je možné definovať „nekonečne dlhé“ klávesnice. V aplikácii sa potom ostatné klávesy
zobrazujú posunutím prsta po klávesnici smerom hore alebo dole (Obr. 5).

Obr. 5

Pri definícii predvolenej operácie sú pre aplikáciu dôležité nasledujúce nastavenia (Obr. 6a):
Typ predvolenej operácie - používa sa U (Otvorený účet)
Základná klávesnica -klávesnica, ktorá bude zobrazená pri otvorení účtu
Základný priestor - priestor, ktorý bude pre danú operáciu predvolený

Obr. 6a

Na klávesniciach sortimentov ignorovať konštantné klávesy - ak je tento príznak zaškrtnutý, potom sa na
klávesniciach sortimentov nebudú zobrazovať konštantné klávesy

Adresár pre dátové súbory - do tohto adresára DATASNAP generuje údaje, ktoré slúžia pre uzavretie účtu cez
terminál. Ak sa využíva iba jedna fiskálna tlačiareň, všetky predvolené operácie musia mať zadaný rovnaký
adresár pre dátové súbory.
Ak sa v nejakom priestore využíva ďalšia fiskálna tlačiareň je nutné definovať Adresár pre dátové súbory aj
na konkrétnom predajnom priestore (Obr. 6b). Pri uzavretí účtu cez terminál sa najprv podľa kódu stola zistí,
či má daný priestor vlastnú fiskálnu tlačiareň (= zadanú cestu k adresáru v predajnom priestore). Ak áno,
bloček sa vytlačí na fiskálnej tlačiarni daného priestoru. V opačnom prípade sa bloček vytlačí na fiskálnej
tlačiarni, ktorá tlačí bločky z adresára zadaného na predvolenej operácii.

Obr. 6b

Nastavenia prístupových práv
Ak je požadované evidovať, ktorý čašník otvoril príslušný účet alebo pridal konkrétne položky, je potrebné,
aby mali všetci užívatelia aplikácie v menu Syst. služby - Prístupové práva nastavený PIN, ktorým sa budú do
aplikácie prihlasovať (Obr. 7). V tomto prípade je nutné, aby aspoň jeden z užívateľov mal právo meniť
Parametre (Obr. 8). Nastavenia aplikácie sú prístupné iba užívateľovi s týmto právom. Ak sa prihlasovanie
pomocou PIN-u nepoužíva, do nastavení aplikácie majú prístup všetci užívatelia.

Obr. 8

Obr. 7

Stiahnutie a nastavenia MK Čašník
Aplikáciu je možné stiahnuť z obchodu Google Play - vyhľadaním MK Čašník. Po kliknutí na tlačidlo
Inštalovať sa na ploche vytvorí ikona pre spustenie aplikácie (Obr. 9).

Obr. 9

Po spustení aplikácie sa zobrazí úvodné okno , ktoré vyžaduje
úpravu nastavení aplikácie pre konkrétne zariadenie (Obr. 10).
Po kliknutí na Nastavenia - Server & Databáza sa otvorí okno
nastavení (Obr. 11).

Obr. 10

Zmazať dáta v aplikácii - dáta je nutné zmazať vždy v prípade, že aplikácia už má
vyplnené nastavenia a je potrebné zmeniť používanú databázu. V prípade, že sa
pred zmenou nastavení dáta nevymažú, aplikácia po zmene nastavení nemusí
pracovať správne.

IP adresa servera - IP adresa DATASNAP servera (Obr. 3)
Port servera - port na ktorom server komunikuje (Obr. 3)
Kliknutím na tlačidlo Test spojenia overíme, či zariadenie
komunikuje so serverom.
Ak je server dostupný, zvolí sa príslušná databáza
a zariadenie sa v nej zaregistruje (použije sa PIN, ktorý je
uvedený v prídavnom zariadení - Obr. 1; po registrácii sa
naplní aj ID zariadenia).
Po úspešnej registrácii je možné vybrať predvolenú operáciu.
Po kliknutí na
priestoru.

(2x) sa zobrazí obrazovka predvoleného

Obr. 11

Aby sa v aplikácii zobrazili priestory a konkrétne stoly, je
potrebné spustiť cez ponuku
v pravom rohu obrazovky
Dennú aktualizáciu (zariadenie musí byť pripojené v sieti).
Dennú aktualizáciu je potrebné spúšťať vždy, keď sa zmení
cenník, sortimenty, priestory, stoly, denné menu alebo údaje
o čašníkoch.
Ak sa využíva prihlasovanie pomocou PIN-u, po kliknutí na
dennú aktualizáciu sa musí užívateľ prihlásiť.

Obr. 12

Po úspešnom prihlásení sa automaticky zobrazia stoly
predvoleného priestoru a meno prihláseného užívateľa
(Obr. 13). Užívateľ ostáva prihlásený až kým úplne nevypne
aplikáciu (neodstráni ju zo zoznamu spustených aplikácií ) alebo
sa z aplikácie neodhlási (kliknutím na
obrazovky Odhlásiť).

v pravom rohu

Stoly sú v priestoroch usporiadané abecedne podľa kódov.
Farbu a kód stola (resp. priestoru) pre terminál je možné
upraviť v programe Ekonomická agenda SQL definícia (cez
Číselníky - Sklad - Otvorené účty, dotykové obrazovky - Predajné
priestory).
Z obrazovky stolov je možné prejsť na zoznam priestorov (Obr.
14) potiahnutím prsta po displeji v smere zľava doprava alebo
otvoriť účet kliknutím na príslušný kód stola.

Obr. 13

Po kliknutí na priestor zo zoznamu sa zobrazia stoly daného
priestoru.

Obr. 14

Práca s otvorenými účtami
Pridávanie položiek
Položky sa na otvorený účet pridávajú rovnako ako
v dotykovom režime Ekonomickej agendy SQL, teda výberom
príslušného klávesu. Zmenou oproti dotykovému režimu je
automatické pričítavanie položiek. Pri viacnásobnom kliknutí
na rovnakú položku sa teda do zoznamu nepridáva ďalšia
položka ale upraví sa počet už vloženej položky .

Obr. 15

(pozn. neplatí pri aplikácii špeciálnych klávesov - napr. pri vložení textovej poznámky k položke)

Posledná pridaná položka je automaticky označená (oranžové okraje položky). Na označené položky je
možné aplikovať špeciálne klávesy.

Kliknutím na tlačidlo
(tlačidlo

sa schová klávesnica a zobrazí sa celý zoznam položiek na účte

zobrazí klávesnicu).

Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí hlavná klávesnica.

Výmaz položiek
Položku je možné z účtu zmazať potiahnutím prsta cez
príslušnú položku. Ak je naúčtovaných viac kusov, odstránia
sa všetky kusy. Zmazanú položku je možné ešte vložiť späť
na účet kliknutím na VRÁTIŤ v spodnej časti obrazovky.
Znížiť počet naúčtovaných kusov je možné pomocou editácie
položky.

Obr. 1

Obr. 16

Editácia položiek
Počet kusov položky je možné upraviť po dlhšom podržaní
prsta na položke - vybraná položka sa automaticky označí
a zobrazí sa klávesnica na úpravu počtu kusov.
+1

pripočíta 1ks k aktuálnemu počtu

-1

odpočíta 1ks od aktuálneho počtu

-

upraví aktuálny počet ks na zápornú
hodnotu

Obr. 17

Použitie špeciálnych klávesov
Medzi špeciálne klávesy patrí poznámka, viazané PLU (denné menu), zľava na položku a čiastková porcia.
Špeciálna funkcia je vždy zviazaná s konkrétnou položkou a nie je možné ju po aplikácii na položku odstrániť.
(pozn. výnimku tvorí textová poznámka, ktorú je možné po vložení k položke odstrániť)
Textová poznámka
Poznámku je možné vložiť samostatne ako popis účtu (v tomto prípade je poznámka prvou položkou účtu)
alebo ako doplnkový popis k inej položke. Ak sa z účtu odstráni položka, ktorá ma doplnkový popis,
automaticky sa zmaže aj príslušná poznámka. Položky, na ktoré je naviazaná poznámka nie je možné editovať
(meniť počet kusov položky).

Viazané PLU
Po výbere viazanej PLU položky (denné menu) je rovnako ako v režime dotykovej obrazovky potrebné vybrať
ďalšie príslušné položky (napr. polievku a hlavné jedlo). Výber sa potom zobrazí v popise položky denné
menu. Výber polievky a hlavného jedla už nie je možné po vložení položky meniť. Rovnako nie je možné po
naúčtovaní editovať počet kusov zvoleného menu. Oproti režimu dotykovej obrazovky nie je možné vybrať
viac viazaných PLU naraz (napr. 3ks denné menu, teda najprv zvoliť 3 polievky a potom 3 hlavné jedlá).

Zľava na položku
Zľavu je možné aplikovať na aktuálne označenú položku , ktorá ešte nebola odoslaná (nie je uzamknutá). Po
aplikácii zľavy sa pod príslušnou položkou zobrazí výška zľavy v percentách. Po odoslaní účtu/synchronizácii
sa automaticky upraví cena položky na správnu hodnotu a položka sa zamkne.

Čiastková porcia
Čiastkovú porciu (s koef. ceny alebo pevnou cenou) je možné použiť , rovnako ako zľavu, na aktuálne
označenú, doposiaľ neodoslanú položku. Vedľa položky, na ktorú bola čiastková porcia aplikovaná, sa objaví
informácia o pomere množstva a cene (percento pôvodnej ceny alebo pevná cena). Po odoslaní
účtu/synchronizácii sa automaticky upraví cena položky a počet kusov na správnu hodnotu a položka sa
zamkne.

Odosielanie a synchronizácia účtov
Po pridaní položiek na účet je možné otvorený účet uložiť
(synchronizácia účtov sa nevykoná) alebo
uložiť a odoslať
(ak je zariadenie pripojené v sieti účty sa synchronizujú).

Po vytvorení účtu sa na príslušnom stole zobrazí príznak
otvoreného účtu (Obr.
18).

Obr. 2

Obr. 18

Ak bol účet iba uložený ( ), v pravom rohu bliká znak synchronizácie
. Ak je zariadenie pripojené v
sieti, po kliknutí na synchronizáciu sa odošlú všetky doposiaľ neodoslané účty a zároveň sa do zariadenia
príjmu účty, ktoré sú aktuálne otvorené na serveri.

Položky, ktoré už boli odoslané (synchronizované) sú
uzamknuté
a v termináli nie je možné ich z účtu vymazať
alebo editovať.

Obr. 19

Ďalšie možnosti účtov
Zoznam účtov
Na jednom stole môže byť otvorených niekoľko
samostatných účtov. Pridať nový účet na stôl, kde už je
otvorený jeden účet je možné v okne otvoreného účtu cez
menu v pravom rohu obrazovky - Nový účet. Po vložení
názvu nového účtu (Obr. 20) sa daný účet automaticky
zobrazí a je možné na neho pridávať položky.
Ak je na stole otvorených viac účtov, pri kliknutí na kód stola
(v okne všetkých stolov priestoru) sa najprv zobrazí zoznam
účtov na tomto stole (Obr. 21).

Obr. 20

Účet v zozname je možné upravovať (pridávať na neho položky
alebo z neho vymazať neodoslané) po kliknutí na tlačidlo
Objednávka.
Po kliknutí na tlačidlo Poznámka sa zobrazí okno pre úpravu
názvu účtu.
Po kliknutí na
ďalší účet.

sa do zoznamu účtov na tomto stole pridá

Vymazať celý účet je možné potiahnutím prsta po účte smerom
zľava doprava. Účty, ktoré už majú niektoré položky odoslané
(uzamknuté) je možné upravovať ale nie je povolené ich
vymazať. Vedľa takýchto účtov je zobrazený symbol

.

Obr. 21

Ak je na stole otvorený iba jeden účet, zoznam účtov sa
zobrazí po dlhšom podržaní prsta na kóde príslušného stola
(Obr. 22).

Obr. 22

Presun účtu
Celý účet je možné presunúť na iný stôl cez menu
v pravom rohu obrazovky otvoreného účtu, možnosť
Presunúť (Obr. 23). Následne sa zobrazia priestory
a klinutím na príslušný nový stôl sa účet presunie (Obr. 24).

Obr. 23

Po úspešnom presune sa automaticky zobrazí otvorený účet
na novom stole.

Účet sa presúva lokálne (v rámci daného terminálu),
v prípade že sa presúvame účet, ktorý ešte nebol
synchronizovaný (neobsahuje teda žiadnu zamknutú
položku). Pri lokálnom presune sa účty automaticky
nesynchronizujú.
Ak sa presúva účet, ktorý obsahuje aspoň jednu uzamknutú
položku, účet sa presúva globálne (zmena sa prejaví aj na
serveri). V tomto prípade sa účty automaticky
synchronizujú.

Obr. 24

Uzavretie účtu
Účet sa v aplikácii uzatvára cez menu v pravom rohu
obrazovky otvoreného účtu, možnosť Uzavrieť (Obr. 23).
Následne je potrebné zadať požadovaný spôsob platby (Obr.
25).
(pozn. pred uzavretím účtu cez terminál je potrebné mať
nastavený Adresár pre dátové súbory - viď časť Nastavenia
klávesnice a predvolených operácií, Obr. 6a, 6b).
Na počítači, ku ktorému je pripojená fiskálna tlačiareň musí
byť spustený program Ekonomická agenda SQL v dotykovom
režime.
Bloček sa potom vytlačí na príslušnej fiskálnej tlačiarni ak
v dotykovom režime Ekonomickej agendy SQL nie je
aktuálne zobrazený otvorený účet (v programe je teda
v zobrazený priestor alebo obrazovka prihlasovania).

Obr. 25

Spojenie účtov
Spojiť dva účty je možné cez menu v pravom rohu obrazovky otvoreného účtu, možnosť Spojiť (Obr. 23).
Ak chceme k účtu B01 (Obr. 26) pripojiť účet D03 (Obr. 27), funkciu Spojiť voláme z účtu B01. Následne sa
zobrazia priestory a kliknutím na stôl D03 sa účty spoja (Obr. 28).

Obr. 26

Obr. 27

Pri spojení dvoch účtov môžu nastať tieto prípady:
a) spájajú sa lokálne účty (oba spájané účty neobsahujú
žiadnu zamknutú položku
). Pri takomto spojení sa účty
automaticky nesynchronizujú.
b) spájajú sa globálne účty (oba účty obsahujú aspoň jednu
zamknutú položku). Takéto spojenie sa prejaví aj na serveri ,
účty sa automaticky synchronizujú .
c) spája sa lokálny a globálny účet. V tomto prípade sa pri
Obr. 28

pokuse o spojenie účtov zobrazí informácia o tom, že je
najprv potrebné vykonať synchronizáciu účtov (Obr. 29). Po
kliknutí na SPUSTIŤ sa účty synchronizujú a je možné ich
spojiť.

Obr. 29

Rozdelenie účtu
Oddeliť položky z účtu je možné cez menu v pravom rohu
obrazovky, možnosť Rozdeliť (Obr. 23). Na obrazovke
rozdelenia účtu sa automaticky schová klávesnica pre
účtovanie a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí
symbol

Obr. 30

(Obr. 30).

Položky, ktoré chceme presunúť na samostatný účet je možné
označiť jednoducho kliknutím na danú položku. V takom
prípade sa z účtu oddelí počet kusov uvedený pri položke.
Ak chceme z účtu oddeliť iba niekoľko kusov danej položky
(nie všetky), je možné tento počet upraviť editáciou (viď časť
Editácia položiek).
Po potvrdení zadaného množstva sa vľavo od položky zobrazí
oddeľované množstvo a vpravo od položky sa miesto ceny
zobrazí pôvodný počet kusov (viď Obr. 31 Káva Espresso)
Po označení všetkých položiek je potrebné rozdelenie potvrdiť
kliknutím na

.

Obr. 31

Pri rozdelení účtu môžu nastať tieto prípady:
a) oddeľujú sa iba lokálne položky (žiadna z označených položiek nie je zamknutá
účty automaticky nesynchronizujú.

). Pri takomto delení sa

b) oddeľujú sa iba globálne položky (všetky označené položky sú zamknuté). Takéto rozdelenie sa prejaví aj
na serveri , účty sa automaticky synchronizujú .
c) oddeľujú sa lokálne a globálne položky. V tomto prípade sa pri pokuse o rozdelenie účtu zobrazí
informácia o tom, že je najprv potrebné vykonať synchronizáciu účtov (Obr. 29). Po kliknutí na SPUSTIŤ sa
účty synchronizujú a je možné vykonať rozdelenie účtu.
Po rozdelení sa na danom stole objaví nový účet s poznámkou
Roz. a časom oddelenia položiek (Obr. 32).

Obr. 32

Zobrazovanie priestorov
Ak sa v aplikácii využíva prihlasovanie čašníkov, je možné nastaviť zobrazovanie konkrétnych priestorov iba
vybraným čašníkom. Cez menu Číselníky - Sklad - Otvorené účty, dotykové obrazovky - Predajné priestory sa
pravým kliknutím myši a možnosti Oprav (alebo CTRL + ENTER) zobrazí okno príslušného priestoru (Obr. 33).
V časti Čašníci sa kliknutím na tri bodky alebo tlačidlo F9 zobrazí zoznam užívateľov, z ktorého je možné
vybrať čašníkov, ktorým sa bude tento priestor zobrazovať v zozname priestorov (Obr. 14). Ak v poli Čašníci
nie sú zadaní žiadni užívatelia, tento priestor sa zobrazuje v aplikácii všetkým.

Obr. 33

Právo prístupu k cudzím účtom
Ak chceme aby prihlásený užívateľ nemal prístup k účtom, ktoré vytvorili iní užívatelia, je potrebné cez
Zoznam firiem - Syst. služby - Prístupové práva na príslušnej skupine stlačiť pravé tlačidlo myši a možnosť
Oprav (CTRL + ENTER). V záložke Prístupové práva - Sklad - Otvorené účty sa zaškrtne príznak Oprava len
vlastných (Obr. 34).

Obr. 34

Po kliknutí na stôl, ktorý obsahuje účet vytvorený iným
užívateľom sa zobrazí zoznam účtov stola a informácia
Prístup nepovolený (Obr. 35).
Na danom stole je však možné po kliknutí na informáciu
(zavrie sa) a následne na

Obr. 35

vytvoriť ďalší nový účet.

