
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market  Qmp4 
 

/Uživatelský manuál /VERZE .501.09/  
  

            Program je určen pro vedení jednoduché skladové evidence v obchodním nebo bistro 
provozu ve spojení s registračními pokladnami. Program je určen prioritně ke komunikaci s 
registračními pokladnami řady QMP 1000, 1200, 3000, QT a doplňkově s pokladnami řady 
Optima, POS systémem, dále váhami LP1 a Digi100 a Datovám terminálem řady 8xxx. 
Program používá jeden sklad a jednoduché receptury 
 Program je dodáván na CD s vytištěným uživatelským manuálem a licenční listinou. 
Po instalaci je program v demoverzi a databáze programu je naplněna daty pro vyzkoušení 
jednotlivých funkcí programu. Demoverze nemá možnost výmazu zpráv v pokladně a 
ukládání prodejek do skladu. Distribuce demoverze je pouze za cenu nosiče a poštovného, 
demoverze je volně dostupná. 
 
Registrace programu (nutno provést na PC, kde bude program provozován) 
 
 Pro registraci plné verze programu zvolte tlačítko Info vpravo na horní liště, objeví se 
informační panel, kde zvolíme Registrace a otevře se okno s údajem kontrolního čísla a pole pro 
vložení licenčního čísla. Kontrolní číslo je nutno odeslat distributorovi pro stanovení licenčního čísla. 
Licenční číslo obdržené od distributora se vyplní do pole pro licenční číslo. Tím je program 
registrován.  

Pro přejmenování uživatele poklepejte v hlavním přepínacím panelu na plochu pod nápisem 
Registrovaný uživatel, a do formuláře vepište požadovaný název firmy. 
 
 
Upozornění 
 
 Před naplněním programu vlastními daty je nutno databázi vymazat !!! K tomu 
klepneme na tlačítko Menu na horní liště, otevře se aktivační  panel a v horním menu Spec. 
skladové operace zvolíme Vymazat celou databázi (ochranné heslo „sr“) 
 
 
Ing.Karel Beníšek                                
Neslovice 258, 66491 Ivančice 

 
Hot line pro registrované zákazníky: + 420 603 560 706  /08,00-18,00/ 
 
Mail: info@pokladny.net        www:     www.pokladny.net 
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I.Úvod 
 

Program Market QMP4 je určen pro vedení jednoduché skladové evidence zboží a 
materiálu ve spojení s pokladnami řady CR 1000, 3000 a QT, POS a Optima v bistrech.a 
obchodech. Umožňuje vedení stavu položek jen v jednom skladu a odečítat prodeje pokladen 
ze  skladu. Umožňuje sledovat stav zboží, prodávaného na pokladně. Generuje tiskové sestavy 
skladu zboží, skladové doklady, prodejní sestavy a historii pohybu položek. Umožňuje 
programovat také jednotlivé položky na pokladně včetně všech běžných parametrů. 

 
Struktura programu 
 
 Program má definovanou pevnou strukturu, která vychází z potřeb provozu s 1 - 4 pokladními 
místy, a jedním skladem. (Položky je možno dále členit do sortimentních skupin pro filtraci.) 
 Základním prvkem programu je Seznam skladových karet, ve kterém jsou evidovány 
všechny skladové položky, které obsluhujeme, zavádí se zde nové položky a upravují stávající 
položky. U položky je možno otevřít kartu položky, kde se nastavují skladové parametry položky a 
pro pokladnu v sekci parametry PLU. Skladové karty mohou být typu zboží, nebo výrobek. Pomocí 
filtru zobrazujeme jen položky potřebné pro práci. 

Dalším prvkem programu je Seznam položek PLU – což je pouze výpis položek ze 
seznamu skladových karet, které mají zaškrtnutou volbu do CR1-CR6 ( Do pokladny č.1 až 6 ) a 
slouží pro rychlý přehled a úpravu položek, které máme na pokladně. Rychle zde upravíme prodejní 
ceny, kategorii či název a vidíme marži. 

Pro další úkony se skladem slouží Inventurní seznam s historií, číselníky, kalkulace a 
doklady, generátor štítků, plánovač akcí . 

Posledním prvkem programu jsou sumarizované Zprávy o prodeji a Náhledy zpráv 
z pokladen. Touto strukturou jsou dány i pohyby v programu a další funkce a pokud chceme 
zvládnout dobře obsluhu programu, je nutno tuto strukturu znát.  

 
II. Instalace programu 
 
Instalace programu  v OS Win 98,XP, Vista 
 
 Program je vytvořen na  databázi Access 2002 a potřebuje tuto aplikaci ke své činnosti. Pokud 
nemáte na svém PC aplikaci Access 2002, je nutno z CD nainstalovat Run Time verzi Access 2002. 
Viz dále bod 1a 2. Pokud máte na PC instalován a aktivován Access 2002, tento krok vynechejte. 
Pokud máte na PC aplikaci Access 2000 a nechcete používat Run Time verzi Access 2002, je možno 
program dodat i v těchto verzích.Pokud máte program Access verze 2003 a vyšší, doporučuji raději 
pro korektní činnost doinstalovat Runtime 2002 z CD. Doporučená konfigurace PC – Win XP SP3, 
1Gb Ram, 1,5Ghz procesor, záložní zdroj, 17“monitor rozl. 1024x768, Interface RS232, USB. Menší 
rozlišení monitoru není vhodné pro práci s programem. 
 
1.Vložte CD do mechaniky CD-ROM. Pokud se automaticky nespustí CD, otevřeme obsah CD ručně. 
 
2.Na CD je ve složce Sklad Qmp pod názvem Runtime volná verze prohlížeče Access 2002. Složku  
   otevřeme a poklepeme na soubor Acessrt. Proběhne standardní instalace tohoto programu na disk C   
   do složky Pogram Files nebo na zvolené místo.  
 
 
3.Dalším krokem je instalace programu. Na CD je ve složce Sklad Qmp soubor s názvem  
   SetupMQMP4. Poklepeme na tento soubor a proběhne instalace programu na pevně definované   
   místo. Tím je program připraven k použití pro operační systém XP. Pro systém Vista je nutno  
   dodatečně spustit ještě soubor Setup MQMP4rec_VISTA ve složce Recovery_VIS. Při spuštění   
   setupu na dotaz instalátoru, zda odinstalovat stávající databázi zvolíme NE !! Tím bude program  
   upgradován na systém Vista.  
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    Soubory Setup MQMP4rec_XP ve složce Recovery_XP případně Recovery:VIS je pro  
   opravu databáze v operačním systému XP/Vista viz doplňky na konci návodu.  
   Pro spuštění programu Sklad použijeme dále ikonu na ploše obrazovky, která se při instalaci vytvoří. 
 
4. Nastavení  komunikace pokladen QMP 

 
   Připojíme kabelem, dodaným prodejcem, pokladnu k  PC přes seriový port COM a na pokladně   
   v režimu programování nastavíme číslo pokladny a rychlost přenosu. Na pokladně je  nutno   
   nastavit číslo pokladny na č.  1. !!  NUTNÉ !!!! U pokladny 2 na č. 2 atd. /Parametr 53 Qprog/.   
   Pokud použijeme komunikaci LAN, nastaví se odpovídající IP adresa a maska  na pokladně. 
 
  V konfiguraci pokladny v software Qprog /nastaví dodavatel pokladny/ nastavíme velikost kódu   
   PLU na hodnotu nula nebo 14 podle toho, použijeme li čárové kódy případně jiné vícemístné kódy   
   pro identifikaci položek na pokladně, nebo pevná čísla PLU od 1 do …  x. Toto nastavení je nutno  
   provést i v programu ve volbě Číselníky – Nastavení programu – volba – Jako číslo PLU použít:   
   PLU nebo Barcode. Toto je nutno nastavit před importem dat z pokladny!!!!!!  
 

V konfiguraci PLU v software Qprog je nutno nastavit ukládání PLU - Počet a Obrat v 1.  
periodě. Toto nastavení je nutné  z hlediska správné funkce skladu !! Konzultujte s prodejcem.     
Dále musíme na pokladně zvolit, zda nositelem DPH na  pokladně  budou sortimentní skupiny, nebo 
PLU. /vysvětlí prodejce/ Toto nastavení je nutno vzít v úvahu případně při zavádění skupin ve 
skladu. Pokud je na pokladně nositelem DPH  skupina, nelze do skupin ve skladu mixovat položky 
s různým DPH a DPHp uvedená u položek do pokladny nejdou. V opačném případě, kdy je DPH 
nastaveno u PLU se DPH přenáší jako prodejní a mixovat PLU s jiným DPH ve skupině lze. DPH u 
PLU se povolí v Konfiguraci PLU na pokladně zaškrtnutím volby DPH. Totéž u kuch. tisku. 
 

   Nepoužívejte nastavení číslo 2 (použít jako desetinný oddělovač tečku a na tisíce čárku)  
    v nastavení systémových možností. Skladový program toto neakceptuje, nepracoval by správně. 
  

Pro správnou funkci pokladny a skladu je nutno sesouhlasit typ a číslo zprávy, která se   
bude po stažení položek PLU na pokladně mazat. Standardně je v programu nastavena 
systémová zpráva č.4, která je na pokladně pevně nastavená. Pokud je nutno např. z důvodu 
fiskalizace pokladny nastavit zprávu uživatelskou, kontaktujte prodejce. Uživatelské zprávy 
v případě nulování systémové zprávy č. 4 je možno číslovat  libovolně.  

Systémová zpráva č.4 obsahuje prodaná PLU v 1. periodě. Pokud tuto informaci obsahuje i 
některá uživatelská zpráva, je nutno zamezit její tisk na pokladně v režimu Z např. nastavením 
parametru zprávy č.2 na hodnotu 8. Nastavení zpráv je nutno zkontrolovat a vyzkoušet nulování 
pokladny !! Je možno nastavit různé varianty stahování a nulování zpráv, i síťové, konzultujte 
požadavky s prodejcem programu. 

    Pokud je využit elektronický journal, použijte v konfiguraci pokladny nastavení TEXT. Pokud   
   použijete binární EJ, nastavte ukládání EAN do EJ a nemažte položky v pokladně před uložením a  
   výmazem EJ. 
    Pokladnu zapneme do režimu Registrace a máme ji připravenou ke komunikaci se skladem.  
 
6. Nastavení komunikace pokladen OPTIMA 
 
   Připojíme kabelem, dodaným prodejcem, pokladnu k  PC přes seriový port COM a na pokladně   
   v režimu programování nastavíme číslo pokladny, rychlost přenosu ponecháme výchozí 9600b.. Na   
   pokladně je  nutno nastavit číslo pokladny na č.  1. !!  NUTNÉ !!!! U pokladny 2 na č. 2 atd.  
   (V režimu programování na pokladně zvolíme 1 - Součet a součtem listujeme až na č. Pokladny a   
   zadáme číslo. Potvrdíme Součtem a ukončíme Hotovostí.) Víc se na pokladně nenastavuje. 
 
7. Nastavení komunikace pokladen POS, vah, a datového terminálu 
 
   Nastavení komunikace a spolupráce s uvedenými zařízeními je uvedeno v části návodu,   
   pojednávajícím o využití tohoto zařízení. . 
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Spuštění programu  
 
 Poklepeme na ikonu programu, program požaduje heslo. Vstupní Heslo je malými písmeny 
„cr“ a je přednastaveno, není nutno ho přepisovat, stačí potvrdit. Spustí se nám okno s upozorněním o 
kontrole programu, uzavřeme jej a objeví se úvodní přepínací panel. Kliknutím na tlačítko START 
se program spustí, nahoře se rozvine ovládací lišta a všechny operace se skladem včetně importu a 
exportu z pokladen probíhají v tomto prostředí . Heslo je možno změnit po zadání původního hesla. 
Uživatele vyplníme po poklepání na pole  „uživatel“. 

Do úvodního panelu se opět dostaneme stiskem tlačítka Menu na horní liště. 
. 
 Ukončení programu lze provést tlačítkem Konec programu v přepínacím panelu /dojde 
k zálohování databáze – doporučuji !!!/ nebo kliknutím na křížek v horní části okna – bez zálohy. 
Údaje vložené do databáze se okamžitě ukládají po přechodu na další řádek a proto lze program 
kdykoliv ukončit. Doporučuji zálohu programu po naplnění databáze daty pravidelně zálohovat i na 
CD. Při kolapsu PC neztratíme data. !! 

Doporučuji použít k PC záložní zdroj. Při výpadku sítě může dojít k poškození otevřené 
databáze. 
 
Hlavní přepínací panel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odinstalace programu  
 
 Odinstalace programu se provede standartním způsobem přes  Ovládací panely a Přidat nebo 
odebrat programy. Stejným způsobem odinstalujeme i Runtime Access . 
 
III. Inicializace programu 
 
Nastavení komunikace s pokladnou 
 
 Na  ovládací liště programu pod tlačítkem Číselníky –  Ext.zařízení – je seznam všech 
zařízení, které je možno k programu připojit. Označíme pokladnu, nebo zařízení a ve spodní části 
číselníku je volba Nastavit. Zde nastavíme COM PC, pokud použijeme LAN spojení, tak vyplníme IP 
adresu. Můžeme využít tlačítko Test a formulář uzavřeme tlačítkem Uložit. Rychlost přenosu pro 

Ukončit program 
zde!!! 

Poklepejte a zadejte  
údaje o uživateli 
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pokladny QMP musí být nastavena na PC i na pokladně shodná. Standard pro kabel je hodnota 
rychlosti nastavena na 57 600. Číslo pokladny musí být již nastaveno viz odstavec II/4. / Parametr 53  
hodnota 1 u první pokladny / Při problémech 
s komunikací na delším kabelu je možno rychlost 
snížit.  
 
Pro pokladny Optima se nastavuje standardně 
rychlost 9600. Pro změnu poklepejte na pole rychlost 
. 
Ostaní zařízení mají specifické nastavení popsané 
v příslušných kapitolách o využití těchto zařízení. 
 
Spojení přes telefonní linku již není aktivní, je 
nahrazeno nastavením TCP IP a spojením přes 
router, případně převodník TCP/IP-RS232 
 
 
Naplnění programu daty  
 
 Při uvedení programu do použití je nutno nejprve z programu vymazat demo data viz 
úvodní stať „Demoverze“ v úvodu. Dále naplníme Seznam skladových karet, seznam 
sortimentních skupin a číselníky. Toto je možno provést i bez pokladny, a postupně ručně 
seznam karet naplníme. Pokud máme již pokladnu naprogramovanou daty, je možno je do 
programu importovat a usnadnit si práci při přípravě skladu k použití. Tato možnost je pouze u 
pokladen QMP. Jinak je nutno využít import z excelu. 
 
1. IMPORT PLU Z POKLADNY /Pomocná operace pro pokladny QMP/ 
 
 Klikneme na tlačítko MENU a na liště pod volbou Pomocné operace je volba Import PLU 
z pokladny 1. Potvrdíme dialogové okno a počkáme na dokončení přenosu. 
 Tím se nám položky z pokladny importují dle čísel PLU do seznamu karet a karty se 
předdefinují na nastavení dle pokladny. Číslo skladové položky se nastaví automaticky, lze je potom 
přečíslovat ručně, pokud je to nutné. Nezapomeňte před touto operací nastavit system číslaPLU viz 
stať II/5 !! Pokud jste to neudělali a import neproběhl korektně, je nutno program znovu vymazat.  
 Nepřerušujte proces stahování dat, pokud není ukončen. Probíhající proces je znázorněn 
ukazatelem průběhu stahování dat. Pokud ukazatel píše Retry/Opakuji/, komunikace nepracuje a je 
tedy nutno zkontrolovat číslo pokladny, COM PC a umístění programu. Ten musí být vždy umístěn 
v adresáři „C:\ Sklad Qmp4“. Tato cesta je v programu pevně nastavená a musí být dodržena.  
  

Tuto funkci použijeme pouze pro první naplnění nebo obnovu seznamu PLU po výmazu 
databáze, jinak program provedení neumožní bez předchozího kompletního výmazu databáze!! 
  
 Po ukončení průběhu stahování potvrdíme dialogová okna a otevře se nám tabulka Seznam 
Skladových karet k úpravám. Současně se nám importovala čísla skupin do seznamu skupin a 
doplníme u nich název dle názvu skupin v pokladně. Toto určení je nutno respektovat !! 
Pokud potřebujeme pro sklad další skupiny, použijeme vyšší číslo, než je max. použito v pokladně ! 
 
2. NAPLNĚNÍ SEZNAMU SKLADOVÝCH KARET /ručně/ 
 

Pokud chceme seznam karet celý naplnit ručně, můžeme to provést bez omezení. Vkládáme 
jednotlivé údaje do formuláře Seznam skladových karet a pro podrobnější údaje otevřeme Kartu 
položky. S výhodou použijeme tlačítko Nová karta. Pokud jsme importovali seznam z pokladny, 
provedeme kontrolu a doplnění údajů. Pozor, import z pokladny musíme provést vždy, pokud je 
nastaven systém pevného čísla PLU, tím se přednastaví databáze v souladu s pokladnou. Potom 
přepisujeme jen údaje v seznamu karet. 
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Program  je koncipován tak, že pro práci programu stačí údaje z řádku seznamu, nemusíme 
otvírat skladovou kartu. Ve skladové kartě jsou údaje doplňkové, zejména jiné balení položky, 
nastavení minima skladu, nastavení min. marže, dodavatel apod.  

Seznam skladových karet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při zavádění nové položky použijeme tlačítko Nová, otevře se výzva pro automatické 

číslování. Pokud potvrdíme OK, vytvoří se nová karta s číslem, následujícím po nejvyšším 
dosavadním čísle, nebo potvrdíme Storno a do pole číslo karty napíšeme ručně nové číslo. Formulář 
kontroluje duplicitu položek a pokud zadáme stejnou hodnotu, otevře se upozornění. Po zadání čísla 
karty se číslo přenese do sloupce EAN a pokud máme Ean svůj, přepíšeme jej.Postupně klávesou 
Enter postupujeme po řádku. V první části jsou základní skladové údaje a pokud nepotřebujeme nutně 
otevřít podrobnou skladovou kartu, nastavíme v další části řádku i údaje pro pokladnu. 

Skladové kartě přiřadíme název, sortimentní skupinu (důležitý údaj pro pokladnu!), a zvolíme 
kategorii. Kategorie Z – zboží se přímo odečítá ze skladu, kategorie V – výrobek odečídá položky dle 
receptury, samotný výrobek se skladově neodečítá. Pokud máme položku kusovou např.Láhev Cola, 
označíme ji kategorií Z, pokud prodáváme část položky, např. víno 0,1l, označíme ji kategorií V a do 
skladových karet např. od čísla 2000 a výše dáme surovinu – Víno 1l. Tato surovina bude obsažena 
v receptuře a bude se odečítat skladově. 

Z hlediska přehledného rozložení skladových položek v restauračních provozech, kde je 
převážná část položek jako výrobek a jen málo položek kategorie Z, lze označit všechny karty pro 
pokladnu kategorií V a suroviny pro odečet ze skladu dát do skladových karet pod vyšším číslem, 
např. od 2000 výše. V restauračních provozech je zpravidla do jednoho až dvou tisíců položek na 
pokladně, proto rezervujeme do čísla 2000 položky pro pokladnu a od 2000 použijeme skladové 
suroviny, obsažené v recepturách. Pouze tyto položky se skladově pohybují a tyto položky zpravidla 
neodesíláme na pokladnu – sloupec CR1 ... neoznačen. Lze jim přidělit i sortimentní skupinu odlišnou 
od skupiny pokladny. Např.pokud  pokladna obsluhuje 20 sortimentních skupin, zavedeme v seznamu 
skupin např. skupinu č. 31- suroviny bar, 32- suroviny kuchyň, 33- suroviny ostatní a tyto skupiny 
přiřadíme skladovým kartám od čísla 2000. Zjednoduší se tím filtrace surovin baru, kuchyně atd. 

Pokud se jedná o potravinový a obdobný provoz s převažujícími kartami kategorie Z, 
použijeme postupně narůstající čísla skladové karty bez předchozího členění, a využijeme pouze 
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členění na sortimentní skupiny, které obsluhuje pokladna. Pokud máme nějakou položku kategorie V, 
použijeme na ni suroviny standardně zavedené v seznamu. 

U položky dále definujeme nákupní cenu, je potřebná pro doklady a výpočty, DPH je 
rozlišeno na DPHn – nákupní a DPHp – prodejní. Zejména u restauračních provozů je odlišné. Ve 
sloupci CR1 ... definujeme, zda položka je i položkou na pokladně (PLU), doplníme podle potřeby 
další údaje, jako Prodejní cenu1, případně otevřeme podrobnou kartu položky a zbývající údaje 
doplníme zde. (Prodejní cenu 2,3, skladové minimum, marži atd.) 

 
Po zavedení položky pokračujeme dále nebo sklad zavřeme. Při doplnění nové položky je 

sklad odemknut, při opravě stávající položky je nutno tlačítkem se zámkem sklad odemknout.  
Filtr nám umožní zobrazit jen požadovaný rozsah položek a filtr použijeme výhodně i pro 

tiskové sestavy a štítky.Volbou Tisk je možno tisknout sestavu skladu, volbou Tisk min jen položky 
pod skladové minimum.  

Volbou Vymazat zrušíme skladovou položku. Rušení položky proběhne až při přenosu dat do 
pokladny. 

Pozor při nastavení programu na EAN u pokladen QMP nesmíme přepsat EAN, který je 
současně i kód PLU. Přepsáním EAN se změní kód PLU a na pokladně zůstane původní PLU 
také !! Je nutno položku smazat tlačítkem Smazat a vytvořit položku novou. 

 
Evidovat zde lze i položky, které nevedeme na pokladně. V tomto případě zrušíme u položky 

označení CR1 ...4, aby se neposílala položka na pokladnu.. Nákupní DPHn je určeno pro nákup a 
prodejní DPHp pro prodej na pokladně. Pozor DPH je stanoveno v číselníku a na pokladně musí být 
nastaveno stejně při programování pokladny. Pokladna rozlišuje tzv. kód DPH. Program to nastavuje 
při zadání hodnoty DPHp automaticky. 

Pro výpočet marže položky, kterou můžeme sledovat, potřebujeme i nákupní ceny.!! 
Ceny se zadávají na skladovou jednotku. Používáme přednostně základní skladové jednotky! Pro 
chod skladu nejsou nákupní ceny nutné, avšak pokud ceny nezadáme, ve zprávách o prodeji 
nebudou výsledné marže.   
  
V seznamu karet nahoře je i volba Volné položky , kde se po kliknutí zobrazí neobsazená pořadová 
čísla položek. Pozor, pokud máme čísla skladových položek velmi vysoká zadáme menší rozsah, 
protože by hledání trvalo velmi dlouho. Volbou poslední prodej zjistíme datum posl. prodeje položek. 
V případě nutnosti přerušíme proces hledání stiskem Ctrl – Break na klávesnici. 

Volbou Pohyb zjistíme pohyb skladové položky od  posledního výmazu historie databáze. 
Pokud chceme dodržet kontinuitu pohybu, vyvarujme se ruční změny množství ve stavu skladu. 

Poklepáním na sloupec Skladem se odemkne sloupec pro ruční změnu stavu skladu ve 
vyjímečných případech a poklepáním na Akční se odemkne sloupec označených položek pro akci. 
Tlačítkem cenovky se tisknou cenovky dle nastavení filtru nebo dle označení v seznamu skladu ve 
sloupci výběr,  tlačítkem Akce přejdeme so seznamu akcí. 

 
Ve skladovém formuláři dole jsou dvě vyhledávací pole pro číslo a Ean/Název položky. 

Klepneme myší na sloupec, kde chceme hledat hodnotu a do pole pro vyhledání napíšeme nebo 
sejmeme snímačem číslo a pomocí klávesy Enter se provede vyhledání prvního výskytu a /snímač 
provede automaticky/. Další výskyt lze zjistit tlačítkem Hledat s dalekohledem. Pokud položka není 
nalezena, nabídne se nám přidání nové položky do karet.(pouze u EAN/Název).  

V pravém spodním rohu je pole  ** , které je určeno pro vepsání hesla správce, kterým lze 
omezit operace změny množství ve skladu. Heslo je standardně “sr” a lze ho změnit  při zadání údajů 
uživatele na hlavním přepínacím panelu. 

Sloupec Výběr (první sluopec v kartách) je určen pro označení položek pro tisk štítků. Myší 
klepneme do prvního pole pro označení a potom kursorem nahoru nebo dolů označíme potřebné 
položky. Pokud stiskneme tlačítko s prázdným čtvercem v záhlaví programu, nabídne se nám výmaz 
označení. Detailní výmaz polí lze udělat myší nebo mezerníkem. 

Tlačítko se šipkama pro nastavenírozměru formuláře po stisku zviditelní pole s údajem nad 
tlačítkem.Pokud máme rozlišení vertikální 800, 900 nebo vyšší, je pro lepší využití formuláře možno 
změnit jeho velikost. Vepíšeme hodnotu (200 = změna o 1 cm) a uzavřeme formulář. Změna pro 
rozlišení 900 je hodnota až 800, je nutno to vyzkoušet, co nám nejlépe vyhovuje/. Po opětovném 
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otevření formuláře se formulář nastaví na uvedenou hodnotu. Nastavení je platné i pro Inventurní 
formulář a seznam PLU, který také často používáme. 

 
Tabulka SEZNAM PLU je určena pro snadný přehled a rychlé úpravy PLU a je to pouze 

výpis skladových karet, u kterých je zaškrtnuta volba CR1 .... V menu volby PLU je i seznam Skupin. 
Do něj vepíšeme názvy skupin dle programu v pokladně, můžeme doplnit informační údaj o 
požadované min.marži a DPHp. Pokud klepneme na tlačítko PLU, zobrazí se všechna PLU v označené 
skupině a zde máme také možnost změnit marži, DPH nebo zařazení ke skupině. Skupina nula je pro 
blokování prodeje u pokladen QMP.  
 
Seznam PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve všech polích, ve kterých nám to program umožní, můžeme dělat změny a později je odeslat 

do pokladny. Řádky tabulky nemažeme, jsou definovány seznamem skladových karet. Ve sloupci 
marže nám program počítá marži PLU v % cen bez DPH, pokud máme zadánu Nákupní cenu. Červeně 
je pod nastavenou marži, uvedenou v kartě položky v sekci PLU.V menu na liště je možnost tisku 
sestavy PLU .  

Pokud máme skladové karty zavedeny a zkontrolovány, doplníme seznam odběratelů a 
dodavatelů, zkontrolujeme počáteční čísla číselníku dokladů a můžeme začít program používat. 
 
Před prvním použitím skladu:  
 
1. Vymažeme historii databáze, pokud jsme něco již zkoušeli. Funkce je přístupná v menu 
hlavního přepínacího panelu pod položkou Speciální skladové operace. Tím máme  program 
připraven k činnosti. Nastavíme číselníky dokladů. 
 
2. Vytiskneme prázdný tiskopis na inventuru skladů a provedeme fyzickou inventuru   
skladu. Tiskopis je k dispozici v menu skladové operace –  Inventurní tiskopis. 
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3. Provedeme vynulování všech zpráv na pokladně v režimu Z . Měli bychom vynulovat všechny 
obratové periody. Lze to provést u QMP i kódem 4444 a stisk PLU v režimu P. (U nefiskální verze) 
 
4. Do inventurního záznamu skladu ve sloupci Inventura doplníme výchozí inventurní stavy. 
Uložíme tento stav tlačítkem Uložit a vymažeme inventurní sloupce tlačítkem Vymazat.  
Tím dostaneme skutečnou výchozí zásobu do skladových karet. Sklad je tím připraven k použití. 

 
IV. Práce s programem  
 
1. Příjem/výdej  zboží do  skladu 
 
 Zboží přijímáme do skladu příjemkou, výdejkou můžeme zboží vydat. V menu klikneme myší 
na tlačítko Doklady–Příjemka nebo Výdejka a otevře se seznam a tl. Nová se otevře karta příjemky 
nebo výdejky. Můžeme vložit před zadáním zboží jiné datum, případně doplňkový text. Poklepáním 
na pole Specifikace lze uložit potřebné texty, totéž u pole Vystavil 

Pro příjem klikneme na pole KódPol a otevře se výběr položek dle čísla Položky. Totéž se 
nabídne po kliknutí na pole NázevPol, ale řazené dle abecedy nebo v poli čár.kódu, které použijeme 
v případě, že k PC máme připojen snímač čárových kódů. Rozvinutí nabídky slouží F4 a k potvrzení 
Enter. Formuláře jsou dělány na pohyb Entrem, je to rychlejší jak myší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na vybranou položku klikneme a ta se vloží do řádku. Můžeme změnit nákupní cenu, a 

vložíme přijaté množství. Pokud rovnou napíšeme číslo položky do pole KódPol a dáme Enter, vloží 
se položka také. Pokud napíšeme počáteční písmena položky do pole NázevPol, vyhledá se podle 
písmen položka sama v seznamu, potvrdíme Enter. Skladové ceny se mění na základě nově 
zadaných nákupních cen v příjemce na vážený průměr. Můžeme zadat i novou prodejní cenu a 
vidíme i dosaženou marži. 
 Postupně doplníme přijaté položky a podle potřeby vytiskneme nebo příjemku uzavřeme. Tím 
se uloží položky do skladu. Historii příjmu najdeme pod tlačítkem Archivace záznamů. 
Výdejku použijeme při výdeji ze skladu např. při vyřazení zboží. U výdejky nelze měnit cenu.  

Přijímat můžeme zboží pouze zavedené v seznamu skladových karet. Pokud dostaneme zboží, 
které není zavedeno v seznamu a napíšeme jeho název nebo Ean v příjemce, objeví se výzva 
k zavedení položky do karet a potom je možno dokončit příjemku. 
Položku v dokladu zrušíme označením počátku řádku myší a stiskem Delete. Do příjemky je možno 
importovat položky z definovaného externího zdroje dat po dohodě s prodejcem SW. Pro položky 
dokladu je možno dále zpracovat  etikety přes tlačítko Etikety 
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2. Zavedení nových položek 
 
 Novou položku zavádíme vždy do seznamu skladových karet. Na poslední volný řádek 
vložíme do sloupce KódPol číslo, pokračujeme v dalších polích, zvolíme kategorii a po vložení 
požadovaných položek formulář uzavřeme. Pokud potřebujeme další nastavení, otevřeme skladovou 
kartu, odemkneme a doplníme data. Lze použít s výhodou tlačítko Nová položka. 
 
3. Vytvoření kalkulací 

 
V menu na horní liště je tlačítko Kalkulace. Zde je seznam karet s kategorií V – kalkulací. 

Seznam se automaticky doplňuje po označení skladové karty kategorií V. Po změně kategorie se 
kalkulace nevymaže, zůstává pro ruční výmaz.(Označeny červeně). V seznamu kalkulací jsou volby 
pro tisk kalkulací v zadaném rozsahu a nebo po označení ve sloupci výběr pro tisk označených 
kalkulací. Tlačítko Výmaz je pro výmaz označených kalkulací. 

Označíme li nějakou položku pak tlačítkem Test zjistíme, na kolik kalkulací máme suroviny, 
naopak tlačítkem Počet zjistíme potřebný počet surovin pro zadaný počet kalkulací. Program pro test 
sečítá dispoziční počty položek ze skladu dle kalkulace. 
 

Tlačítkem recept otevřeme kalkulaci k editaci položek. Položky v kalkulaci jsou doplňovány 
výběrem ze seznamu položek s kategorií  Z. (Tedy jak ze skladu surovin tak skladu zboží).Pokud do 
kalkulace použijeme položku s kategorií V, tedy již hotovou kalkulaci, nebude tato karta již do dalších 
kalkulací nabízena. Je povolena pouze jedna podřízená úroveň kalkulace. Pokud se v kalkulaci 
omylem vyskytla kalkulace s již podřízenou kalkulací, je to chyba a tyto položky nebudou 
akceptovány při odpisu ze skladu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Složíme postupně požadované recepty. Při sestavování kalkulace použijeme hledání dle čísla 

nebo abecedy. Pokud myší klepneme na pole kód pol nebo název, ukáže se šipka k rozvinutí nabídky. 
V kartě receptu klepneme myší na pole KódPol a šipkou výběru / F4 / se dostaneme na 

seznam položek hlavního skladu. Klepneme na vybranou položku a údale se doplní do řádku. Můžeme 
rovnou napsat i číslo a potvrdit Enter./Nabídka položek je řazena dle čísla položky, ve sloupci název je 
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stejná možnost hledání dle abecedního seznamu položek. Klávesou Enter přejdeme na množství, 
doplníme hodnotu množství  /pro deset porcí/ a tak postupně sestavíme kalkulaci z těch položek, 
které chceme sledovat ve skladu. Počet porcí je volitelný 

V kartě kalkulace je navíc pole Netto, které je aktivní při tisku, neúčastní se odpisu ze skladu. 
Je to info pro kuchaře. Pokud poklepeme na pole Netto, zkopíruje se hodnota z pole množství.  

Kalkulace je možno vytisknout pro zadaný interval. Postupně vytvoříme kalkulace na všechny 
výrobky. Pokud nevytvoříme kalkulace, při prodeji PLU se neodečte ze skladu žádná položka.  

Do karty lze zapsat i výrobní postup pro kalkulaci, váhu masa, celé porce, a v poli NC bez 
DPH je cena nákupní sumarizovaná z položek kalkulace.  

Do pole PC vč. DPH je možno zapsat prodejní cenu a v poli Marže je vypočítaná marže 
kalkulace. Pokud do marže zadáme velikost požadované marže, vyplní se pole prodejní cena. 

 
4. Výroba 
  
 U položky označené  kategorií V se odečítají při prodeji jednotlivé suroviny ze skladu, 
samotná kalkulace se ze skladu neodečítá. Čili dochází k odečtu ze skladu až po stažení zprávy o 
prodeji z pokladny a uložení prodejky.  
 Pokud požadujeme variantu, kdy zejména u studené kuchyně vyrábíme položky složené na 
sklad ještě před prodejem, a tyto se mají odečítat ze skladu při prodeji, jedná se o tzv. výrobu. Ta se 
realizuje pouze u skladových karet, označených na skladové kartě zaškrtnutím volby „povolena 
výroba“. Taková karta se potom chová jako běžná skladová položka ale je ji možno dopředu dle 
kalkulace vyrobit na sklad. Pro várobu klikneme v seznamu kalkulací na tlačítko Výroba, otevře se 
seznam výrobek, zvolíme Nová a standardním postupem jako v ostatních dokladech vytvoříme 
výrobku.  

Můžeme si nadefinovat i kompletní výrobku a volbou přehled vytiskneme kompletní přehled 
surovin pro výrobu uvedeného množství výrobků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled k tisku 

Volba výroba 
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5. Vyhodnocení prodeje na pokladně 
 
 Po ukončení prodeje na pokladně, nebo ve zvolených intervalech je nutno z pokladny 
importovat zprávu o prodeji PLU. Skladový program používá zprávu PLU z pokladny v režimu X (bez 
výmazu) a pokud je přenos v pořádku tak dá příkaz k  následnému výmazu. Pokud je z nějakého 
důvodu potřeba tisknout tutéž zprávu na pokladně, je nutno ji vytisknout na pokladně v režimu „X“ 
tedy bez výmazu !!!!!!  
 
Pokud bychom vytiskli zprávu o prodeji PLU v režimu „Z“ s výmazem na pokladně, nebylo by 
možno údaje již importovat do skladového programu !! viz nastavení programu - zprávy. 
 
 Pro import zprávy o prodeji klikneme na tlačítko Komunikace a zvolíme Zpráva o prodeji 
PLU. Otevře se volba pro komunikaci pokladen ručně, nebo naráz ze všech aktivních pokladen QMP 
tlačítkem Auto nebo pomocí nastavení času. Při ručním startu klepneme na tlačítko s názvem 
pokladny, potvrdíme dialogová okna a nepřerušujeme import. Musí proběhnout ukazatel průběhu na 
obrazovce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po skončení importu se automaticky otevře formulář pro volbu dalšího postupu. Náhled pro 
kontrolu prodeje, storno pro zrušení operace a ULOŽIT pro uložení prodeje pro další zpracování a 
vynulování pokladny. Při automatické komunikaci se zpráva uloží  do seznamu zpráv a pokladna je 
vynulována automaticky. Při ručním stažení zpráv z pokladny je nutno kontrolovat hlášení skladu o 
korektním přenosu a následném výmazu pokladny. Pokud by nedošlo k výmazu pokladny, načetla by 
se druhý den i s tržbou za předchozí den. Při automatické komunikaci je hlášení zobrazeno v okně pro 
komunikaci s pokladnou. 

V databázi  se ukládá zpráva o prodeji PLU a je možno se k ní kdykoliv vrátit a zobrazit i za 
více dní. K tomu v databázi klepneme na tlačítko Uzávěrky pokladny. Zde jsou uložené uzávěrky 
jednotlivých pokladen.Výsledek uzávěrky se vždy nejdříve uloží a zde je možno jej zobrazit. 
Uzávěrky se statusem Nezpracováno ještě nebyly přijaty do skladu. Pro příjem do skladu stiskneme 
volbu Prodejka a tím se vytvoří doklad. Ten následně uložíme a tím dojde k odečtení uzávěrky ze 
skladu. Pokud zvolíme volbu Inventura, použije se uzávěrka pro naplnění inventurního stavu. 

 
 Výslednou zprávu o prodeji PLU lze zobrazit po jednotlivých dnech nebo v intervalu. Musíme 
tedy zadat datum nebo rozsah intervalu, který chceme zobrazit. Z pokladny se stahuje zpráva o prodeji 
PLU a ukládá se s datem dle PC. Pokud stáhneme zprávu o prodeji za více dní naráz, databáze nemůže 
sama rozlišit prodej za jednotlivý den, pokud ji nestáhneme každý den z pokladny. Pokud stahujeme 
zprávu každý den, odpovídá zpráva o prodeji zvolenému datumu.  

 
Uzávěrky na pokladnách typu QMP jsou velmi variabilní a pokud tuto variabilitu využívá 

zákazník pro individuální nastavení uzávěrek a pro individuální oprávnění k stahování uzávěrek, je 
nutno ve skladovém programu respektovat tato nastavení pokladny. V tomto případě je nutno pro 
sklad vytvořit individuální zprávu PLU ve vyšší periodě a k tomu nastavit i potřebné komunikační 
parametry skladu. Toto nastavení vyžaduje hlubší znalost systému nastavení pokladny a je nutno jej 
konzultovat s dodavatelem software. 
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Přehled uzávěrek PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva o prodeji PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodejky 
 

Každý prodej se ukládá dále do seznamu Prodejek, kde je i přehled o prodeji skladových 
položek. Ve zprávě PLU je pouze přehled o prodeji pokladních položek 

V případě použití kalkulací je totiž ve zprávě PLU např. PLU Vídeňská káva s určitou 
prodejní cenou, ale v seznamu Prodejek je seznam skladových položek z receptu. Pokud nepoužíváme 
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recepty je výsledek totožný. Pozor v seznamu prodejek jsou skladové položky podle čísel skladových 
karet, ve zprávě PLU podle čísel PLU. Ta mohou být rozdílná, podle nastavení pokladny !! 
  V prodejce je možno udělat prodej i manuálně s tiskem dokladu, tzv. Prodej mimo pokladnu. 
Systém prodejek je stejný jako u ostatních dokladů. Navíc je zde pole se slevou, která se přenese 
zvolením odběratele nebo se vyplní ručně. Potom jsou ceny v prodejce přepočítány již na tuto slevu. 
Tisk prodejky je variabilní, jako DL, Faktura nebo Prodejka. 
 
6. Inventarizace skladů 
 
 Při inventuře otevřeme v menu Skladové operace formulář Inventura skladu, a do sloupce 
inventura vložíme skutečně zjištěné počty jednotlivých položek. Pro obsluhu je možno vytisknout 
tiskopis skladu. V dalších sloupcích se automaticky vypočítá rozdíl a hodnota rozdílu. 
 Dále máme možnost inventuru ručně opravit, nebo na pokladně prodat schodky a obsluha je 
uhradí, nebo výdejkou s určitým číslem vydat chybějící množství, nebo nějak jinak rozdíly vyřešit. 
Během úprav formulář s vyplněnými inventurními stavy nemažeme, můžeme ho nechat otevřený nebo 
uzavřít s vloženými daty a  po úpravách znovu otevřít s opraveným skladovým množstvím.  

Po vyřešení rozdílů musíme stejně fyzický stav přijmout na stav. Provedeme to tlačítkem 
Uložit, tím se archivují data o inventuře a vytvoří se rozdílová příjemka, kterou uložíme a formulář 
inventury vymažeme pro nový pracovní cyklus tlačítkem Vymazat. Historii inventur lze vytisknout. 
Najdeme ji pod volbou Historie, zvolíme nabízené datum a otevře se náhled tisku. 
  
Inventurní formulář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V inventurním formuláři máme také možnost vyhledávání a filtrace stejně jako v seznamu karet. 
Filtraci s výhodou použijeme při výběru položek, které chceme opravdu inventarizovat 
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7. Programování pokladny 
 

Pokladnu můžeme při zahájení provozu naprogramovat jakkoliv, např. programovacím 
softwarem Qprog, nebo ručně, ale pokud začneme používat skladový program, je nutno zajistit 
kontinuitu dat na pokladně a ve skladových kartách. Proto pokud chceme měnit názvy a parametry 
jednotlivých PLU, je nutno k tomu využít ve skladovém programu funkci Odeslání nových PLU, 
která je pod tlačítkem Komunikace v menu. Pokud změníme název či parametry PLU v tabulce 
Seznam PLU nebo ve skladových kartách, či doplníme nové  PLU, volbou Odeslání nových PLU 
pošleme změny do pokladny. 
  Pokud zavádíme nové PLU, musíme naprogramovat i další parametry v kartě položky, pokud 
je to pokladnou vyžadováno/ určí dodavatel pokladny/, 
 Hlavně musíme přiřadit skupinu, která může být nositelem DPH na pokladně, dále další 
prodejní cenu, pokud ji používáme, link-propojení na PLU, které chceme prodávat současně, dále 
parametry pro pokladnu QMP jako Volbu1 a Volbu2 a Tisk1 a Tisk2, pokud jsou na pokladně 
povoleny./Poklepáním zjistíme podrobnosti/ Po poklepání na pole Skupina se otevře Seznam 
zavedených skupin. Je možné i nastavení speciálních parametrů PLU, které umožňují pokladny QMP 
a to speciální slevy, přílohy, akční tabulky apod. 

Po doplnění údajů je možno exportovat položky do pokladny. Tímto způsobem je možno 
naprogramovat všechna PLU, pokud je na pokladně ještě nemáme naprogramované. V průběhu 
činnosti skladu tato operace slouží k posílání změn na pokladnu. Skupiny se do pokladny neposílají !!!  
Upozornění !!! Na pokladně QMP v režimu kódů neprovádějte souborovou údržbu PLU ručně  a 
nezavádějte nová PLU přes pokladnu !!. (možnosti pokladny by měly být vypnuté) 
 
8. Specální skladové operace 
 
 Specální skladové operace jsou doplňkové funkce pro zabezpečení údržby, aktivace a výmazu 
údajů databáze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specální skladové operace jsou skryty na liště, která je přístupná pouze při aktivaci Hlavního 
přepínacího panelu.  Jedná se o nabídku Údržba databáze, Pomocné operace a Speciální skladové 
operace.  
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Údržba databáze má volby:  Záloha datových souborů - je pro ruční volbu zálohování při 
servisu. Tato funkce je ale obsažena v aci při zavírání programu, podobně jako Údržba datových 
souborů, která komprimuje a opravuje datovou část. Poslední volbu Údržba základní databáze, 
kterou použijte pro údržbu programové části při viditelném zpomalení práce nebo po kolizi PC, 
případně za období např. 1 měsíc. Zlepší se tím chod programové části. Akce není povinná. 

 
Pod tlačítkem Speciální skladové operace je volba Vymazat historii databáze, Vynulovat 

položky skladu a Vymazat celou databázi. Volbu Vymazat historii skladu použijeme při přechodu na 
nový kalendářní rok, nebo při zpomalení činnosti databáze, způsobené velikostí tabulek, do kterých se 
data archivují. Před výmazem historie se archivují data do zvláštní složky v adresáři programu pod 
názvem Zaloha/Historie.  

Volbu Vynulovat položky skladu použijeme, pokud zásadně měníme stav u všech položek 
skladu a nevyplatí se stávající záznamy přepisovat. Vynuluje se jen množství na skladu, ostatní 
zůstane zachováno. 
 

Volbu Vymazat celou databázi použijeme před novou inicializací programu. Budou 
vymazány všechny záznamy ve všeh formulářích databáze včetně historie. Databáze při této operaci 
bude automaticky zálohována. 
 V Pomocných operacích je import PLU z pokladny při aktivaci programu do skladových 
karet jako pomocná operace pro naplnění skladu, abychom nemuseli ručně vypisovat položky.  
Tato funkce je dostupná pouze pro pokladnu QMP č. 1 
 
 
9. Zálohování  databáze. 
 
 Nejdůležitějším prvkem databáze jsou datové tabulky, které nám umožní kdykoliv databázi 
obnovit při poruše PC. Proto je nutno tato data dokonale chránit 
Zálohování datové části je provedeno na vyzvání při při každém ukončení programu tlačítkem na 
hlavním přepínacím panelu Ukončit program !!!!  nebo volbou Záloha datových souborů 
dostupným na liště při otevřeném Hlavním přepínacím panelu pod volbou Údržba databáze. Celá 
databáze se zálohuje do složky Sklad QMP4/Zaloha, jako soubor xxx_be s datumem. Tato záloha 
obsahuje všechna data do doby zálohování. Pokud program ukončíme křížkem na horní liště, program 
se nezálohuje.Variabilně je možno zálohování přesměrovat na místo uvedené v souboru Arch.bat 
v adresáři programu. Tento soubor se stane aktivní po přejmenování na Arch1.bat . Nastaví prodejce. 
   
  Zálohu dat tedy standardně najdete  na PC na disku C ve složce Sklad QMP4 ve složce 
Záloha,  jako soubor _be + datum.  Doporučuji celou zálohu umístěnou v C:/Sklad QMP4/Zaloha/  
alespoň po významějších změnách vypálit na CD   !!!!!!!!!!!!!!!!! 
Záloha se ukládá s vždy aktuálním datem. Pokud děláme zálohu několikrát za den, přepisuje se 
záloha stará. Nová se uloží až další den. Staré zálohy je možno smazat ručně. 
Při zálohování během ukončení proběhne automaticky i operace údržby databáze, což je 
komprimace a oprava datové části programu. Je zde sloučena údržba a zálohování. 
 
10.Obnovení programu   
 
          Verze programu 501.xx a vyšší je vytvořena metodou dělené databáze, kde v jedné části jsou 
datové tabulky, což je databáze s koncovkou ...be.mdb a ve druhé části je ovládací program 
s koncovkou ...mde. Nejdůležitějším prvkem programu je právě část s datovými tabulkami. Pokud 
dojde k porušení činnosti programu např. po kolizi PC, lze program bez problémů obnovit. Pokud se 
program vůbec nespustí, nebo hlásí chybu, která zabrání jeho chodu, použijeme soubor Setup 
MQMPrec z instalačního CD, nebo od distributora, který spustíme, na dotaz k odinstalaci staré 
databáze dáme NE !!! a obnoví se programová část programu. Pokud nejsou ani potom přístupné 
datové tabulky, což program hlásí jako hlášení, že nelze naléz soubor s označením  _be, a nepodařilo 
se jej při startu programu obnovit, použijeme jej ze zálohy. Nejjednodušeji tak, že přemístíme poslední 
zálohu do adresáře programu Sklad QMP4, starý soubor s označením _be.mdb odstraníme nebo 
dočasně přesuneme jinam a přejmenujeme zálohu na název přesně podle původního souboru 
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s koncovkou _be.mdb a spustíme program. Tím je obnova dokončena. Zkontrolujeme chod programu. 
Pokud základní program jde spustit, obnovíme pouze datovou část, jak je uvedeno výše. 
Pokud je program v pořádku, uzavřeme program tlačítkem z hlavního přepínacího panelu a potvrdíme 
zálohování a údržbu.  

V zásadě pokud máme aspoň jeden poslední soubor s datovými tabulkami nepoškozen, 
databázi vždy obnovíme. 

 
11. Objednávky: 
 
 V menu Doklady je k dispozici objednávka, která má obdobný systém jako ostatní 
skladové doklady, ale je doplněna o zpětnou vazbu na příjem zboží z objednávek. Objednávku 
vytvoříme standardním způsobem, jako ostatní skladové doklady. Je zde ale filtrace podle 
dodavatele, dodavatele je možno v průběhu vyplňování objednávky měnit a dostat tak do 
nabídky i jiné položky. Objednávku je možno vyplnit automaticky podlimitními položkami 
podle nastaveného skladového minima u položek. Odeslat objednávku je možno na mail 
dodavatele. Pod volbou Detail  se otevře náhled objednávky s možností editace a volbou 
Příjemka. Tato volba umožní vytvoření příjemky k objednávce. Pokud je objednávka kryta 
celá, objednávka se označí jako splněná. Pokud je kryta částečně, objednávka se v ve 
formuláři Seznam objednávek rozdělí na splněnou a nesplněnou část, kterou je možno 
obdobně dokončit. Je zde i možnost ručně nastavit objednávku jako splněněnou. 
Do objednávky je možno vložit poznámku 
 
V. Doplňky 
 

1. Skladové ceny se mění na základě nově zadaných nákupních cen v příjemce na vážený 
průměr, v příjemce je doplněna marže a možnost změny prodejní ceny, možnost zadání 
záporného množství 

2. Výmaz položek v seznamu karet je chráněn . Pokud je položka určena jako PLU, zruší 
se až po přenosu do pokladny. Pokud je jen v seznamu karet a není určena jako PLU, 
smaže se po uzavření formuláře. Toto platí pro režim čárových kódů. 

3. Pokud pracujeme v režimu pevných PLU položka se přepíše výchozími daty. 
4. Možnost doplnit textovou poznámku v dokladech máte poklepáním na pole specifikace. 

Otevře se tabulka pro vložení vybraných textů. 
5. Ve výdejce není možno měnit nákupní cenu. Nelze měnit údaje ani v  inventurní  

příjemce. V příjemce je možno měnit nákupní i prodejní cenu a v prodejce prodejní cenu. 
  6.  V seznamu skladových karet a inventuře je filtr pro zobrazení vybraných údajů. Tento filtr je  
         platný i pro tisk sestav. Pozor na jednotlivý rozsah hodnot, filtr akceptuje všechna pole naráz. 

7 V kartě položky  je možno do pole Min Marže nastavit minimální marži v % a v seznamu PLU 
se nám podbarví červeně u marže menší jak nastavené.  

8 Ve formuláři Karta položky je možno nastavit všeobecné minimum položky pro všechny sklady 
a ta slouží pro tisk sestavy Minimum skladu, kde se vytisknou položky, které mají skladem 
méně, než nastavené minimum. 

9 V seznamu skladových karet poklepáním na sloupec Skladem odemkneme sloupec pro 
mimořádné úpravy . 

10 V menu Číselníky je seznam dodavatelů, odběratelů a číselné řady dokladů. Podle dodavatelů je 
možno filtrovat položky, nabízené k zavedení do objednávky. V číslelníku dokladů je možno 
zadat jiné počáteční číslo. Od tohoto čísla se následně odvíjí číselná řada. 

11 V seznamech dokladů je nastavení pro tisk náhledu dokladů v různém zobrazení. 
12 Pokud použijeme snímač čárových kodů k načítání položek, můžeme zvolit snímač s emulací 

klávesnice, ten lze použít bez omezení, pokud chceme použít snímač připojený na RS232, 
použijeme pomocný program, který je k dispozici na CD 

13 Každý formulář má možnost řadit položky sestupně označením sloupce a klepnutím na ikonu 
v menu A-Z . Obdobně pracuje vyhledávání, kde klepneme do sloupce, kde chceme hledat a 
klepneme na ikonu hledání v horním menu /Dalekohled/. Toto je funkce MS Office. 
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14 V seznamu zařízení jsou nabízena zařízení k aktivaci a k nastavení komunikace. Aktivní 
zařízení je možno nastavovat. Aktivaci nového zařízení je zpoplatněna.Volbou Data lze umožnit 
komunikaci vybraným aktivním zařízením 

15 V seznamu akcí je možno připravit akce, ponechat více akcí v přípravě, akci spustit a tím 
blokovat ceny, dále akci ukončit. Položky v akci jsou v seznamu skl. Karet označeny ve sloupci 
Akce. Cena je blokována. Pokud potřebujeme opravit cenu poklepáním na nadpis Akce sloupec 
odblokujeme, položku odznačíme a změníme cenu. V horní části seznamu akcí je volba pro tisk 
akčních cenovek a volbu nadpisu cenovek. 

16 V menu skladové operace je možnost exportu zdrojové tabulky skl. Karet do excelu v Adresáři 
programu ve složce Excel 

17 Nově je do programu implementována možnost posílat položky do váhy LP1. Komunikace  
probíhá automaticky, je řešena linkou RS 232. Ostatní nastavení váhy lze provést programem,  
který se otevře po kliknutí na nastavení zařízení v číselníku. Váha LP1 musí být nastavena na 
komunikační rychlost 9600 a nastaveno číslo zařízení 1---3. Na váze je nutno nadefinovat typ 
štítku dle velikosti, prefix a typ čárového kódu, případně tiskové zprávy. 

18 Cenový čárový kód – na váze použít prefix 21, nastavit na váze typ kodu 1, na pokladně 
v parametru 79 nastavit číslo 195, možnost 251 a 249 nezaškrtnuta. Pro vážená čísla PLU 
rezervovat např prvních 1000 míst v kartách, PLU bude mít tedy číslo 1---1000, podle potřeby. 
Ve skladu v kartách se nastaví číslo PLU bez prefixu /ve sloupci Barcode číslo 1 --- 1000. Pokud 
je na kase a na váze  nastavena cena PLU stejná, což zaručuje komunikace skladu s váhou, tuto 
cenu kasa respektuje. Pokud na váze zadáme cenu ručně jinou, kasa respektuje tuto novou cenu. 
Prefix 21 je použit proto, že v tomto případě kasa násobí cenu z váhy deseti. Váha jede na jedno 
desetinné místo. Jiný prefix to neprovede. Pokud jde na váze nastavit 2 desetinná místa, na 
prefixu nezáleží a v parametru na pokladně se nastaví u zvoleného prefixu číslo 135 nebo 145. 

19 Váhový čárový kód – na váze použít prefix 22 --- 29 /28standardně/ nastavit typ čárového kódu 
na 8, na kase nastavit v parametru 86 číslo 135 a možnost 251 zaškrtnout. Ve skladových kartách 
postupovat stejně jako v předchozím případě. Do váhy ani do kasy nesmí jít v čísle PLU prefix. 
Po sejmutí kodu z váhy kasa použije váhový údaj k vynásobení jednotkové ceny, nastavené 
v pokladně. Nelze měnit vahou cenový údaj. Pokud cenu na váze změníme, na štítku bude cena 
jiná, než na účtence pokladny !!! 

20 Kalkulace – doplněk k programu 
V kartě při nastavení kategorie na „V“ se zaktivní tlačítko kalkulace, kde se nadefinuje složení 
výrobku. Vybírat lze položky stejným systémem jako u příjemky/výdejky. Pozor k dispozici pro 
složení výrobku jsou jenom karty Z. Seznam kalkulací je ještě v Menu programu. 
Pokud v seznamu karet dáme kategorii „V“ automaticky se zobrazí položka v seznamu kalkulací. 
Pokud Kategorii „V“ v kartě zrušíme, v seznamu kalkulací se musí zrušit ručně. / Je možno ji 
později použít /.  

21 Interní vyhledávání 
V seznamu skladových karet dole je doplněno pole vyhledávání, pro rychlé hledání Ean/názvu 
nebo čísla položky, pokud není souvislá řada čísel. Pokud Ean nebo číslo není nalezeno, nabídne 
se přidání karty, obdobně, jako u příjemky neznámého zboží. Vyhledávání MS Office v menu 
zůstalo, je možno jím hledat textový řetězec nebo jiné znaky.Pro usnadnění hledání je možno 
sloupce seřadit klepnutím někam na příslušný sloupec a stisk tlačítka na Menu liště  A-Z. 

22 Změna skladové karty 
Při odesílání položek do pokladny se nabízí volba Všechny, nebo změněné. Změněné položky a 
nové položky mají zaškrtnutu volbu „Změna“ , kterou lze vidět buď v Seznamu PLU, nebo 
v seznamu skladových karet v posledním sloupci.Tyto položky se při exportu posílají do 
pokladny. Lze to využít pro kontrolu odesílaných položek. 
Toto označení se zruší až po uzavření programu tlačítkem Zavřít program. 

23 Heslo správce. Pokud chceme zabránit provedení některých operací ve skladu běžné obsluze, 
poklepeme na hlavním přepínacím panelu na pole Registrovaný uživatel a otevře se okno s údaji 
a je zde i  „Heslo správce“. Vložíme jiné, než nastavené heslo „sr“ a od tohoto okamžiku bez 
zadání správného hesla ve formulářích v polích označených ** nelze ukládat výdejky, inventury, 
přepisovat stav skladu a mazat inventurní formulář. Ostatní operace jsou povoleny. 

 
24 Archivace komunikace 
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Pro řešení některých problémů s přenosem dat je možno využít archivy přenosů, které jsou 
uloženy v adresáři programu ve složkách QMP1....6. v adresáři Report a Send. Zde jsou přenosy 
zpráv z pokladny a přenosy změn PLU do pokladny ve formátu Excel. 

 
25 Nově je do programu implementována možnost posílat položky do váhy Digi SM-100. 

Komunikace probíhá automaticky, je řešena linkou LAN. Ostatní nastavení váhy lze provést 
v režimu programování váhy. Váha disponuje množstvím nastavení, jejichž rozsah není 
předmětem tohoto návodu. K základnímu nastavení váhy: Na váze je nutno nadefinovat typ 
štítku dle velikosti v Modu S1 bod 12 – free format. Je ale možno zvolit pevně definovaný 
formát např. typ 9 pro štítek 56 x 42 mm. V tomto formátu je možno definovat všechny položky 
štítku, které požadujeme. Je také možno zkopírovat vybraný pevný formát do volně 
programovatelného formátu a tam provést úpravy, což je běžná praxe. Dále je nutno nadefinovat 
počet desetinných  míst ceny a zaokrouhlení. Protože pokladna QMP je certifikována na 2 des. 
místa, doporučuji takto naprogramovanou váhu požadovat od dodavatele.( Nejde to změnit u 
zákazníka bez porušení plomby váhy) Doporučuji vypnout i zaokrouhlení, pro které platí stejné 
zásady. Takto naprogramovaná váha tiskne štítek s cenou na 2 des. místa stejně jako pokladna po 
přečtení váhového čárového kodu. Pokud použijeme jinou kombinaci zaokrouhlení a des. místa, 
nebude to totožné s údajem na účtence pokladny, ale lze to použít bez omezení. 

26 Komunikace: Na váze v režimu programování S1 je nutno nastavit číslo pokladny neboli 
poslední číslo IP adresy. Komunikaci vyzkoušíme ručně odesláním dat z komunikačního 
programu k váze, použitém pro komunikaci skladu, který je dostupný v číselníku zařízení ve 
volbě nastavení u aktivní váhy. Tímto programem v menu servis je možno odeslat nebo 
zálohovat i nastavení některých parametrů váhy.  
Pro správnou komunikaci váhy se skladem je nutno v adresáři C:\Sklad QMP4\Vaha 4 …6 
ve složce Fast90  v souboru  WIN_PLU.LST a  Cmdsndw.lst nastavit správnou IP adresu !! 

27 Cenový čárový kód – lze použít bez omezení, ale nedojde ke korektnímu odečtu množství 
položky. Na váze je to v programování Z (141)volba 1 hodnota 1. Pro vážená čísla PLU 
rezervovat např prvních 1000 míst v kartách, PLU bude mít tedy číslo 1---1000, podle potřeby. 
Ve skladu v kartách položek se nastaví Čárový kód i s prefixem /ve sloupci Barcode číslo např 
0000028123. Doporučuji číslo položky stejné jako v čárovém kódu – např. 123, protože toto 
číslo se přenáší jako číslo položky pro manuální volbu položky na váze! Pokud je na kase a 
na váze  nastavena cena PLU stejná, což zaručuje komunikace skladu s váhou, tuto cenu kasa 
respektuje. Pokud na váze zadáme cenu ručně jinou, kasa respektuje tuto novou cenu. 
Prefix 21 je možno na kase použít k násobení ceny z váhy deseti, pokud váha jede na jedno 
desetinné místo. Jiný prefix to neprovede. Pokud jsou na váze nastavena 2 desetinná místa, na 
prefixu nezáleží a v parametru na pokladně se nastaví u zvoleného prefixu číslo 055 a u prefixu 
21, pokud je použit  095. 

28 Váhový čárový kód – lze použít bez omezení, a dojde ke korektnímu odečtu množství položky. 
Na váze je to v programování Z (141)volba 1 hodnota 2. Ve skladových kartách postupovat 
stejně jako v předchozím případě. Do váhy i do kasy musí jít v Čárovém kódu i prefix. Po 
sejmutí kodu z váhy kasa použije váhový údaj k vynásobení jednotkové ceny, nastavené 
v pokladně. Nelze měnit na váze v tomto případě cenový údaj. Pokud cenu na váze změníme 
ručně, na štítku bude cena jiná, než na účtence pokladny !!! V pokladně v možnostech je nutno 
zaškrttnout možnost 251 a k prefixu dát parametr 035. Číslo položky obsažené v čárovém kódu 
by mělo být totožné s číslem položky ve skladových kartách !!!  Do váhy pro manuální 
volbu se posílá právě číslo skladové položky a pokud v pokladně používáme režim kódu, 
posílá se do pokladny jako číslo PLU právě čárový kód !!!  Pokud by bylo číslo jiné dochází 
k nesouhlasu položek. V e skladových kartách si rezervujte prvních např. 1000 čísel pro 
vážené položky. Váha se volí číslem položky a pokladna snímá čárový kód z etikety. 
Programování desetinných míst a zaokrouhlení  na váze se provádí v režimu Z(142) předem je 
nutno stisknout spínač na desce pod spodním krytem. Nastavení ve volbě 609, 629,a 661. 
 
V menu programu Číselníky - Nastavení programu je dole nastavení počtu desetinných 
míst na digi SM100 nastavit v souladu s nastavením Váhy !! 
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29 Multiuživatelské prostředí 
Program je možno provozovat více uživateli na více pracovních stanicích. Na jedné pracovní 

stanici se nainstaluje plná verze programu a na ostatních stanicích verze bez datového souboru. 
Složka programu na pracovní stanici se nastaví jako sdílená. Základní program na hlavní 
pracovní stanici se obsluhuje běžným způsobem. Na uživatelských stanicích se nainstaluje verze 
programu bez datové části (na instalačním CD na požádání ve složce User) a po spuštění 
programu na uživatelských stanicích si program kontroluje přítomnost datového souboru. Pokud 
jej nenajde, vyzve k ručnímu nastavení. Vyhledáme v síti sdílenou složku Sklad QMP4 a v ní 
soubor, který je nabízen v poli název a to je soubor s označením ..._be.mdb. Po označení souboru 
se spustí připojovací proces, který může trvat několik minut, podle výkonu sítě a hardvare. 
Potom lze na uživatelských stanicích pracovat běžným způsobem data jsou ukládána jen do 
jednoho datového souboru na pracovní stanici nebo pokud je to požadováno, je možno jej umístit 
i na serveru, který je stále v provozu. Tato varianta (server) vyžaduje spolupráci s distributorem, 
pro nastavení zálohovacích procesů. 
 Protože program je použit i pro komunikaci s pokladnami a pokud je spojení z pokladny po 
lince RS 232, je možná komunikace s pokladnou pouze z tohoto PC. Pokud jsou pokladny 
zapojení do Lan sítě, komunikuje každá pracovní stanice i uživatelská stanice.   
 

30. Doplněn tisk štítků s čárovým kódem ve skladových kartách 
31. Doplněna komunikace s pokladnami Optima – dvě pokladny– stahování uzávěrek je ve 

formuláři Zpráva PLU6,7 pokladna musí být číslo 6 a č. 7. 
32. Doplněna možnost pracovat s více nezávislými agendami – konzultovat s distributorem 
33. V číselníku, Nastavení programu jsou tři karty s nastavením programu. Je zde možnost 

zvolit trvalé odemknutí formulářů, skrytí pole s čárovým kódem, nastavení exportu 
skladových karet, nastavení počtu znaků PLU ap. 

 
 

34. Komunikace s prodejním software POS /Support system/ - jedna pokladna  
 
Nastavení komunikace:  
 

Ve skladu, v číselníku externích zařízení aktivujeme pokladnu POS a zvolíme nastavení. 
Standardní nastavení cest ke komunikačním souborům je zobrazeno na obrázku. Při změně 
kontaktujte prodejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V adresáři pokladny vytvoříme složku IMPORT - C:\POS\Import, kam se ukládají exportní dávky ze 
skladu pro aktualizaci PLU. 
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V pokladne POS nastavíme následující systémové nastavení  
1.pro komunikaci: /Viz označení v obrázku / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Pro umístění archivátoru WinRAR. /Archivátor Winrar je volně ke stažení na internetu, ale pro 
použití je nutno zakoupit licenci. Není součástí instalace Skladu QMP4 
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3. Pro export uzávěrek PLU (120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tím jsou nastaveny potřebné komunikační cesty. Pokud by se vyskytly problémy s přenosem českých 
znaků, kontaktujte distributora. 
 
Export položek do POS: 
 

Tato operace je analogická k jiným pokladnám. Ve skladových kartách je nutno označit 
požadované položky do pokladny 5. Potom v Menu – Komunikace – Odeslání nových PLU – je 
aktivováno tlačítko s pokladnou POS, pokud je v číselníku zařízení tato pokladna aktivní. Stiskem 
tlačítka a potvrzením dialogu vytvoříme aktualizační soubor pro POS, do adresáře POS složky 
IMPORT. Tento soubor je komprimován programem WinRar a tento program musí být nainstalován. 
Pokladna POS tento aktualizační soubor zpracuje po manuální volbě Komunikace – Aktualizace dat. 
Tím je aktualizace dat v POS hotova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro správnou funkci exportu jsou nutná některá nastavení !! 
 

1. Ve skladu QMP v číselníku, v nastavení programu použít jako PLU číslo položky. Nedodržení 
této podmínky může mít za následek nesoulad prodaných čísel PLU POS s číslem skladové 
karty skladu v uzávěrkách. 

2. Nastavení DPH v POS tzn. DPH 1,2 a 0 musí být totožné s nastavením DPH v číselníku 
skladu. DPH 0% v POS je ale DPH 5 v číselníku. 

3. Do pokladny se nepřenáší oddělení, je nastaveno na hodnotu 1 
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4. Pokud nejsou v POS v seznamu dept. definovány skupiny (departmenty) tak položky skladu 
s těmito nedefinovanými skupinami vykazují chybové hlášení POS – „Nedefinováno 
středisko“ a nepřenesou se do pokladny. Totéž platí pro skupinu 0 ve skladu. 

5. Nulová cena je přenesena jako prázdná hodnota do POS, ale markuje se 0 kč. 
 

Zprávy z pokladny POS se importují ve následujících krocích: 
 

1.   Na Pokladně POS je nutno manuálně udělat uzávěrku 120 v režimu Z / s výmazem / a vtomto 
okamžiku se generuje soubor pro sklad. Takto lze udělat několik uzávěrek bez stažení do skladu a 
potom je do skladu importovat později podle potřeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. import seznamu připravených zpráv z POS do skladu tlačítkem Seznam z POS ve formuláři 
Zpráva PLU POS. Tím se zobrazí ve formuláři skladu datum a číslo zprávy k dispozici v POS.  

 
3.  Následně je nutno označit vybranou zprávu a tlačítkem Uzávěrky z POS načíst kompletní   
       uzávěrku. Po této operaci je uzávěrka k dispozici ve skladu pro náhled a zpracování prodejky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seznam uzávěrek z POS je v tomto formuláři k dispozici pro pro náhled a pro vytvoření 
prodejky k odečtení prodeje ze skladu. Je nutno dbát na synchronizaci dat pokladny a skladu. Data 
musí být totožná, jinak položky ve zprávě nebudou správně zobrazeny. 
 Načtení seznamu položek z POS do skladových karet není možné. Nastavení položek ve 
skladu, které není v POS použito se neuplatní, není nutno je vyplňovat. DPHp je nutno u položek 
vyplnit, POS pracuje s DPH u položek. 

Standardní funkce skladu jsou totožné jako u jiných pokladen, odlišnost je pouze u stahování 
zpráv do skladu a exportu položek do POS. 
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35. Hromadná změna DPH 
 
 V číselníku DPH nastavíme novou hodnotu DPH. Stiskneme Změna DPH a cen a otevře se 
tabulka na obrázku vlevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde  nastavíme původní DPH, které bude změněno, vybereme DPHn, DPHp a případně prodejní cenu. 
Změnu lze udělat na položky vybrané ve skladových kartách ve loupci Výběr nebo na všechny karty. 
 
36.Hromadné generování DPH 
 
Pokud je z nějakého důvodu nutno hromadně generovat DPH prodejní a nákupní u karet, je možno 
využít generování DPH dle sortimentních skupin, viz obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavíme požadovaný rozsah skupin, zadáme DPH astiskneme generovat DPHn případně DPHp. 
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37. Spolupráce s datovým terminálem (DT 8000,8300,5500 a další s Cradle IR) 
 

Terminál pro sběr dat (dále jen datový terminál) je možno využít pro sběr dat jako podklad pro 
příjemku, výdejku, prodejku, přecenění nebo inventuru. V programu je implementována i možnost 
kontroly zboží v provozovně a označení nasnímaných karet ve skladu pro tisk vybraných regálových 
nebo položkových štítků. 

Datový terminál má využití zejména v režimu použití čárových kódů, kdy zboží 
identifikujeme sejmutím kódu snímačem čárových kódů, zabudovaným v datovém terminálu. 

Skladový program spolupracuje korektně s datovými terminály, pro které je určen interní 
software datových terminálů. Tento software je dodáván k datovým terminálům. Do terminálu jej dle 
návodu k terminálu nahrajeme a potom terminál umožňuje  následující funkce: 

 Kontrolu zboží – kontroluje cenu, název a EAN položky 
------------------------------------------------------------------------- 
 vytvoření dokladu – příjemka   – příjem zboží do skladu  

    – výdejka     – výdej zboží ze skladu   
    – prodejka   – prodej zboží ze skladu  
    – přecenění  – přecení prodejní cenu 

--------------------------------------------------------------------------- 
 vytvoření dokladu – inventura – načtení inventurních zásob do skladové inventury 

 
Pro správnou funkci datového terminálu je nutno exportovat do terminálu potřebná data. K tomu 
slouží rozhraní pro export do DT, které spustíme z menu Skladové operace export D-Terminal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V tomto rozhraní je možno filtrovat potřebné skladové karty pro export, případně nastavit 
defaultní rozsah. V pravé části jsou volby pro export a zavření formuláře 
 
 Tlačítkem export odešleme data do terminálu. Do terminálu se odesílá pole EAN, Název, 
NákCena bez DPH, ProdCena1 vč. DPH a množství zásoby, dále popis1 a popis2 pro specifikaci PLU. 
Terminál je nutno připravit na příjem dat následujícím způsobem. Zapneme DT a tlačítkem ESC se 
dostaneme na základní nabídku terminálu: 
      1.Příjem dat    
      2.Export dat 
      3.Nastavení 
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Vybereme volbu Nastavení, potvrdíme DT Enter a dále vybereme volbu 8 – Nahrát seznam, terminál 
vložíme do komunikačního stojanu s IR přenosem (Cradle-IR) 
Potom stiskneme ve skladovém programu na formuláři tlačítko Export, otevře se komunikační 
rozhraní, kde při prvním použití zkontrolujeme cestu k datovému souboru - C:\Sklad 
QMP4\Terminal\Terminal.txt , nastavíme typ Cradle-IR, com port a rychlost přenosu do terminálu 
115200b. Dáme OK a do terminálu se přenáší data až po zobrazení hlášení „Downloaded completely“ 
a na terminálu se zobrazí „Nahráno OK!“ Tím je terminál naplněn, a vidíme na displeji opět  základní 
nabídku terminálu, viz výše. 
Přípravu k nahrání seznamu lze zvolit i současným stiskem klávesy FN a 1. 
 
Pokud přenos do terminálu neproběhne, je nutno opět v Nastavení v bodu 1 – Nastavení programu 
zkontrolovat typ přenosu při příjmu, při odeslání a rychlost. Tyto parametry by měly být nastaveny od 
prodejce. Počet položek, které jdou nahrát do terminálu závisí na velikosti paměti terminálu. U 
některých typů lze paměť rozšířit podle potřeby. 
 
Pořízení dat na datovém terminálu  
 
Datový terminál je nutno pomocí dodaných ovladačů nainstalovat na PC a zkontrolovat na PC 
nastavení Com a rychlost pro komunikaci (nastaví prodejce terminálu) 

V datovém terminálu je nahrán některý z aplikačních programů. Aplikační programy mají 
různé funkce a pracují s různou délkou věty dat. Z důvodu omezené kapacity paměti datových 
terminálů je nutné vybrat aplikační program odpovídající požadavkům uživatele. V tomto programu je 
nutno nastavit dále typ komunikace a rychlost přenosu. 

 
Práce s datovým terminálem se standardními menu probíhá dle následujícího popisu. 
 
Základní menu 
 
1-Příjem dat   - práce na dokladech 
2-Export dat   - export dat do PC 
3-Nastavení   - nastavení parametrů DT a import souboru PLU do DT 
 
Menu Příjem dat (upraveno pro sklad QMP) 
1-Doklady   - vytvoření dokladů 
2-Kontrola   - kontrola položek 
3-Inventura   - vytvoření inventurního dokladu 
 
Menu Doklady 
1-Prodej   - vytvoření prodejky 
2-Příjem   - vytvoření příjemky 
3-Přecenění   - vytvoření dokladu přecenění 
4-Výdej   - vytvoření Výdejky 
 
 
Použití horkých kláves na terminálu 
 
Fn + 1 Nahrání soboru PLU 
Fn + 3 Nahrání programu do DT(nepoužívat) 
Fn + Enter Podsvícení displeje 
 

Program sklad QMP4 používá komunikační program IR Load a proto je nutno použít terminal 
s přenosem IR. V případě jiného typu je nutná výměna programu. 
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Pořízení dat 
 
Dle výše uvedeného menu zvolíme operaci, kterou chceme provádět a potvrdíme enter.  
 

1. Kontrola – otevře se menu – Základní – zvolíme, potvrdíme enter a otevře se rozhraní pro  
zadání EAN, po sejmutí EAN, které je v seznamu, se zobrazí prodejní cena a počet pro 
rychlou kontrolu položky, data která kontrolujeme se do DT neukládají. Další data zadáme po 
stisku Enter, do předchozího menu se vrátíme tlačítkem ESC. Pokud sejmeme neznámý EAN, 
terminál hlásí chybu. 

2. Inventura – otevře se rozhraní pro zadání čísla dokladu, nabídne se č.1. Zadáme zvolené číslo 
a po potvrzení čísla dokladu se otevře rozhraní pro zadání EAN, po sejmutí EAN, které je 
v seznamu položek, se zobrazí prodejní cena , počet zadáme přes klávesnici, zobrazí se navíc 
Popis1 a popis2. Pokud zvolíme znovu inventuru a ponecháme číslo dokladu 1, nebo zvolíme 
číslo již použitého dokladu, položky se připojí k původnímu dokladu. To platí obecně pro 
všechny doklady na terminálu 

3. Prodejka - otevře se rozhraní pro zadání čísla dokladu, nabídne se č.1. Zadáme zvolené číslo 
a po potvrzení čísla dokladu se otevře rozhraní pro zadání EAN, po sejmutí EAN, které je 
v seznamu položek, se zobrazí prodejní cena , tu můžeme změnit přes klávesnici, počet 
zadáme takén přes klávesnici, zobrazí se navíc Popis1 a popis2 pro identifikaci položky 

4. Příjemka - otevře se rozhraní pro zadání čísla dokladu, nabídne se č.1. Zadáme zvolené číslo 
a po potvrzení čísla dokladu se otevře rozhraní pro zadání EAN, po sejmutí EAN, které je 
v seznamu položek, se zobrazí prodejní cena , nákupní cena, tu můžeme změnit zadáním přes 
klávesnici, počet zadáme takén přes klávesnici, zobrazí se navíc Popis1 a popis2 pro 
identifikaci položky 

5. Přecenění - otevře se rozhraní pro zadání čísla dokladu, nabídne se č.1. Zadáme zvolené číslo 
a po potvrzení čísla dokladu se otevře rozhraní pro zadání EAN, po sejmutí EAN, které je 
v seznamu položek, se zobrazí prodejní cena , tu můžeme změnit přes klávesnici 

6. Výdejka - otevře se rozhraní pro zadání čísla dokladu, nabídne se č.1. Zadáme zvolené číslo a 
po potvrzení čísla dokladu se otevře rozhraní pro zadání EAN, po sejmutí EAN, které je 
v seznamu položek, se zobrazí prodejní cena , nákupní cena, tu můžeme změnit zadáním přes 
klávesnici, počet zadáme takén přes klávesnici, zobrazí se navíc Popis1 a popis2 pro 
identifikaci položky 

 
Můžeme udělat různou kombinaci dokladů podle potřeby a paměti terminálu. Po ukončení 

zadávání dat zvoléme z menu terminálu Export dat a terminál vložíme do stojanu. 
 

 
Import dat z terminálu: 
 
Na terminálu je možno pořídit více různých dokladů a tyto je nutno přenést do PC a dále je zpracovat 
K tomu slouží rozhraní pro export do DT, které spustíme z menu Skladové operace export DT. 
 

Ve formuláři k řízení importu dat z datového terminálu – viz obrázek níře, je vpravo nahoře 
klávesa Import z terminálu. Tuto klávesu stiskneme a zobrazí se varování, protože dalším importem 
budou poslední pořízená data smazána. Otevře se komunikační software s nastavením. Pokud není 
nastaven adresář, doplníme cestu - C:\Sklad QMP4\Terminal, file name doplníme na – Import.txt, 
nastavíme Com port, baudrate,a file name – Overwrite, ostatní volby mimo poslední necháme 
označené. 
  

Po stisku tlačítka OK dojde k přenosu dat do PC a po uzavření komunikačního software se 
zobrazí importní rozhraní s načtenými doklady. 
 Ve spodní části formuláře jsou jednotlivé doklady s číslem, označením typu dokladu a čísla 
dokladu Lze zobrazit jen vybrané typy dokladů filtrem v poli vlevo nahoře. Doklady lze v případě 
potřeby tlačítkem Excel exportovat do souboru. 
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  Formulář pro zpracování dokladů:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doklady, zobrazené v seznamu je nutno dále zpracovat. Označíme řádek, tlačítkem náhled jej 
lze prohlédnout, tlačítkem Vymazat doklad jej lze zrušit. Tlačítkem Vytvořit doklad se zpracuje dle 
typu dokladu jako příjemka, výdejka či prodejka a uloží se do skladu. 

Inventuru zásob provedeme stejně, avšak nevytváří se doklad, ale inventura se načte do 
inventurního seznamu do sloupce inventura k dalšímu zpracování. Pozor, další inventurní doklad, 
který obsahuje stejné položky se k původnímu počtu přičítá, proto inventurní formulář před začátkem 
inventury musí být vymazán. Do inventury se další doklad vždy přičítá. 

Zvláštní funkci má tlačítko Označit zásoby, které po označení dokladu stiskneme a ve 
skladových kartách, obsažených v dokladu se zatrhne označení Výběr. Tato volba slouží k tisku 
vybraných cenovek. 

Po zpracování dokladu tlačítkem Vytvořit doklad nebo Inventura se řádek označí ve sloupci 
status jako zpracovaný, aby se zamezilo dvojímu načtení dokladu. 

 
Pořízená data se po úspěšném stažení z DT do PC automaticky v terminálu vymažou a datový 

terminál je připraven k pořízení nových dat. 
 

38. Připojení prodejního software CONTO (CONSULTA BÜROTECHNIK s.r.o.) 
 

Prodejní software CONTO je vytvořen pro použití v širokém spektru provozoven, zejména 
restauračního typu ale i prodejen potravin, bistrech a dalších prodejen s nároky na jednoduchý přístup 
k položkám a rychlost prodeje.Obsahuje přehled o zásobách položek, umožňuje i jednoduchý příjem 
zásob přes prodejní rozhraní a umožňuje vytvořit složenou položku s následným odpisem zásoby 
surovin. Pokud jsou potřeba další funkce pro vedení skladu jako inventury, historie pohybu, varianty 
tisku dokladů a další, je vhodné připojit skladový program. 

Software CONTO je v mnoha nastaveních analogický s nastavením pokladen QMP, avšak 
některá nastavení jsou odlišná a v následujícím textu jsou proto definována některá omezení a 
pravidla, která jsou nutná pro bezchybný provoz připojeného skladu Market QMP. Tato pravidla 
mohou být měněna v souvislosti s vývojem software CONTO. Pro odlišení parametrů PLU pro 
jednotlivé pokladny je ve skladové kartě položky v záložce Nastavení PLU volba typu pokladny. 
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Pro nastavení pokladen CONTO a pro správu dat slouží Configurátor CONTO. Tímto 

configurátorem je potřeba nastavit všechny parametry pokladního systému ještě před připojením 
skladového programu, skladový program obsluhuje pouze prodejní položky PLU. 

Software Conto pracuje na databázi, ve které jsou data uložena na dvou místech – data pro 
konfigurátor – lokální, která měníme zásahem v konfigurátoru a data serveru (ostrá) se kterými 
pracuje pokladna. Pokud změníme data lokální v konfigurátoru, musíme odeslat data na server, pokud 
chceme, aby s nimi pokladna pracovala okamžitě. Tento způsob je využit i při odesílání dat 
z programu Market. Data jsou odeslána do lokálního umístění a potom následuje výzva k odeslání na 
server. V případě potřeby je možno neodeslat data na server a pracovat s nimi pomocí konfigurátoru 
lokálně (kontrola) a potom je konfigurátorem odeslat na server později. 

 
Nastavení software CONTO v konfigurátoru pro potřeby skladu Market je uvedeno 

v následujících nastaveních a pravidlech : 
 

 Nastavení IP adresy Clienta (zatím lokální nastavení 127.0.0.1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení práv obsluhy pro komunikaci s Marketem (helo a následně práva) 
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 Nastavení DPH: Sklad podporuje 5 hladin DPH, Conto 3 hladiny DPH. Pokud 

použijeme s ohledem na ostatní pokladny připojené ke skladu DPH5 jako 0%, musíme 
u přenosu do Conta použít vestavěnou konverzi na 3.DPH. Pokud máme připojeno jen 
Conto, nastavíme ve skladu v nastavení DPH stejná DPH jako v Contu. (Konverze 
DPH je standardně nastavena v přenosových parametrech, lze ji změnit uživatelsky) 
DPH v software CONTO je možno použít následně: Pokud není u PLU DPH, bere se 
DPH ze skupiny. Pokud je u položky DPH, je platné  pro položku. Sklad posílá u 
položky DPH vždy, systém DPH jen u skupiny nelze použít při spojení s Marketem. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení typu položky – Conto umožňuje rozlišit položku typu V – výrobek, bez 
odečtu výrobku ze skladu a typ W s odečtem výrobku ze skladu Conta. Pokud 
použijeme externí sklad, nemá tento parametr význam, protože k rozpadu výrobku na 
suroviny dochází až v externím skladu, pouze pokud sledujeme zásobu současně také   
v Contu, musíme mít komplety sestaveny i v Contu a potom musíme výrobky označit 
typem V. Typ W není pro sklad kompatibilní. Typ V se přenáší i z Marketu do Conta. 
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 Nastavení cenových hladin – jedná se o další cenové hladiny k položce PLU. Conto 
umožňuje zadat více cenových hladin, Market obsluhuje pouze 2 další hladiny. Pokud 
bude v Contu zadáno více cenových hladin než 2, budou ze skladu obsluhovány jen 
první dvě hladiny. (Základní cena do toho není počítána) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nastavení příloh – jedná se o parametr pro automatické zobrazení příloh k položce 

PLU. Conto umožňuje zadat více náhledů příloh současně, Market pouze jednu, pokud 
bude v Contu zadáno více náhledů, bude použit jen první 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení kuchyňské tiskárny– jedná se o asociaci kuchyňských tiskáren k položce 
PLU. Conto umožňuje zadat více tiskáren současně k jedné položce, Market 
podporuje současně jednu tiskárnu k jedné položce. Pokud bude v Contu zadáno více 
tiskáren u položky, bude ze skladu obsluhována jen jedna. (Nastavení v Contu bude 
přepsáno) 
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 Nastavení Modifikátorů – modifikátor (popisná položka) je v Contu definována jako 
standardní PLU s odlišností v čísle položky (možný prefix) a v typu položky je 
definován typ M. Ve skladu Market doporučuji rezervovat skupinu pro modifikátory 
z hlediska filtrace a případne u čísla PLU použít prefix např: 4000000. Jinak je to standardní 
karta ve skladu. 

 
  
 
 
 
 
 

 Nastavení zpráv o prodeji – jako zdroj dat o prodeji slouží obdobně jako u QMP 
zpráva pokladny s listem prodeje PLU. Může být definována libovolně, standardně je  
definována jako zpráva 999. V nastavení skladu ji lze změnit. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení další volby – pro správnou funci skladu je nutno zamezit přidávání položek 
přímo na server do Conta 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení programovatelných čárových kódů – v Conto je možno definovat EAN 
uzivatelsky (struktura EAN), do čísla PLU se píše pouze číslo PLU podle nastavení 
v definici EAN v Conto. (vzor pro EAN 2806145002545 – PLU 06145, váha 0,254) 
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       Nastavení struktury EAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nastavení software sklad Market je uvedeno v následujících nastaveních a pravidlech : 
 

 Nastavení komunikace – v číselníku, zařízení zvolíme pokladnu 8 CONTO a 
tlačítkem Aktivovat zařízení aktivujeme pomocí lic.kódu.Potom stiskneme Nastavení 
a doplníme heslo, port (standardně 22706) a IP adresu klienta dle nastavení Conta, pro 
lokální instalaci stačí 127.0.0.1, jinak aktuální adresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavení systému PLU – nutnost nastavení systému čísla PLU vyplývá z vlastností 
pokladen typu QMP a CONTO. Pokladna CONTO i pokladna QMP má na rozdíl od 
ostatních pokladen pouze jedno identifikační číslo PLU. U provozu, kde se nepoužijí 
čárové kódy, jako restaurace, bistra ap. stačí jako číslo PLU číslo 1 – 999999999. U 
provozu, kde se použíjí čárové kody tento rozsah nestačí a je nutno použít 13(14)  
místný kód. V prvním případě je číslo skladové karty současně i číslo PLU a systém je 
jednodušší a přehlednější. Ve druhém případě jsou skladové karty očíslovány 
nezávislou číselnou řadou od 1 – 999999999 a jako číslo PLU je ve skladu použit 
EAN(Barode). Nastavení se zvolí v číselníku – nastavení programu – první volba. 
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 Naplnění skladu z Conta – pokud máme již naprogramovanou pokladnu Conto a 
připojíme sklad Market, je možno podobně jako u pokladen QMP naplnit databázi 
skladu položkami z pokladny. K tomu je nutno zvolit na horní liště volbu Menu 
v nabídce zvolit Pomocné operace a Import PLU8 do skladových karet. Před 
importem z pokladny musí být databáze skladu vymazána, viz stať inicializace skladu 
v úvodu manuálu. Po importu upravíme podle potřeby parametry položky, kategorii, 
nákupní ceny, kalkulace atd. a je možno se skladem v krátké dobězačít  pracovat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

            Všechny ostatní skladové operace, export dat do pokladny, import uzávěrek atd. je 
stejný jak pro ostatní pokladny, v některých formulářích používáme případně volbu CONTO, 
kde je tato volba nabízena. Výsledky uzávěrek jsou uloženy v Přehledech uzávěrek CON8. 
Pokladna je vedena v číselníku skladu jako pokladna č. 8 (CONTO, zkráceně CON). 


