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ÚVOD 

Manuál Vás provede základním nastavení pokladního systému Vento pro prodejní místo (POS). V první části je 

uveden postup při nastavení a implementaci POS v bodech. V druhé části naleznete v kapitolách podrobný 

popis jednotlivého nastavení a záložek POS v administraci systému Vento. 

V případě dotazů týkajících se tohoto manuálu či další funkcionality systému Vento kontaktujte prosím oddělení 

zákaznické podpory společnosti HotelTime, a.s. na telefonním čísle HOTLINE +420 604 200 006 nebo 

prostřednictvím emailové adresy support@hoteltime.cz 

1. POSTUP NASTAVENÍ POS  V BODECH 

Před nastavením POS doporučujeme mít nastaveno: 

1. Suroviny, sklady 

2. Kalkulace (klapky) optimálně včetně surovin 

3. Nastavený hardware (tiskárny, terminál) 

4. Založenou lokalitu, výdejní místa (zakládá administrátor, pro více informací kontaktujte zákaznickou 

podporu) 

Postup pro základní nastavení POS: 

1. Výdejní místa (2.2. Výdejní místa) 

Výdejní místa určují podle typu bonu namarkované kalkulace odečítání surovin ze skladu a tisk bonů. 

2. Šablony obrazovek (3. Šablony obrazovek) 

Šablona obrazovek usnadňuje vkládání nových obrazovek. Lze si připravit např. šablonu obrazovky, která 

bude obsahovat systémové příkazy, které se ve více obrazovkách opakují. 

3. Šablony účtenek (4. Šablony účtenek) 

Šablona účtenky definuje hlavičku a patičku tištěné účtenky. Nejčastěji se používá pro vložení obchodních a 

kontaktních údajů. 

4. Skupiny číšníků, číšníci (2.5. Uživatelé) 

Vytvoření uživatelů POS (číšníci, obsluha apod.) a definice jejich oprávnění. 

5. Terminál (2.6. Terminál) 

Nastavení POS včetně dalšího hardware (tiskárny účtenek, čtečky, váhy), nastavení terminálu, nastavení 

tisků a rozsahu tištěné uzávěrky. 

6. Lokalita - Výdejní místa (2.2. Výdejní místa) 

Provázání nastavených výdejních míst v lokalitě s typem bonu prodávaných kalkulací. 

7. Lokalita – Místa (2.3. Místa) 

mailto:support@hoteltime.cz
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Definicí míst lze vložit do typu obrazovky Místa/PDA místa adekvátní počet stolů / míst. 

8. Lokalita – Obrazovky (2.4. Obrazovky) 

Vytvoření obrazovek POS, vložení tlačítek, kalkulací (klapek).  

9. Lokalita – Editace hlavičky (2.1. Editace lokality) 

Nastavení lokality zejména způsobu prodeje a výchozích obrazovek pro služby a stoly. 

10. Lokalita – Uživatelé (2.5. Uživatelé) 

Přiřazení nastavených uživatelů (číšníků/obsluhy) do lokality pro přihlášení na pokladně/mobilním 

číšníkovi. 

11. Lokalita – Terminál (2.6. Terminál) 

Přiřazení nastaveného terminálu do lokality pro přihlášení na pokladně/mobilním číšníkovi. 

Před implementací systému Vento do provozu doporučujeme následující kontrolní úkony nastavení: 

1. Spuštění aplikace Vento POS na příslušném zařízení 

2. Přihlášení 

3. Kontrola nastavených obrazovek 

4. Testovací prodej a jeho následné storno (tisk bonu/storna). Provedené operace zůstávají v evidenci 

systému Vento. 

Vysvětlivky 

POS  - prodejní místo (pokladna / kasa, mobilní terminál / mobilní číšník) 

Administrace systému Vento – internetová aplikace pro správu systému Vento 

PDA – mobilní terminál / mobilní číšník 

Bon – tištěná objednávka na výdejním místě 

Kalkulace – prodejní položka (klapka), která může i nemusí obsahovat suroviny 

Obrazovka – zobrazení obrazovky na pokladně, mobilním terminálu 

2. LOKALITA 

Lokalita v systému Vento slouží k rozlišení jednotlivých provozních úseků (bar, restaurace atd.). Nastavením 

jednotlivých lokalit se u větších provozů lépe rozlišuje jejich konkrétní nastavení terminálu, uživatelů, 

obrazovek, výdejních míst a v neposlední řadě výstupy pro statistiky a reporty. Pomocí lokalit se dají také 

vyčlenit např. sezónní provozy jako jsou zahrádky a sezónní provozy s odlišnou nabídkou. 

Přidání lokality do systému je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte zákaznickou 

podporu. 
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Obrázek 1 - Seznam lokalit 

Ikona  se používá pro zobrazení detailu lokality, stejně tak lze kliknout na název lokality. 

Ikona  slouží k editaci lokality. 

Pomocí ikony  lze lokalitu ze systému smazat. 

2.1. Editace lokality  

Editace lokality umožňuje nastavení výchozích obrazovek pro uspořádání stolů a služeb jak pro standardní 

pokladnu, tak pro mobilní terminál (PDA). Způsob prodeje pak usnadňuje práci na POS, kdy lze určit v jakém 

pořadí se po přihlášení uživatele nabídne obrazovka služeb, stolů. U pultového prodeje (např. provozy bez 

obsluhy u stolů, samoobslužné restaurace, kiosky atd.) lze zvolit způsob prodeje „Pouze služby“, který nebude 

vyžadovat umístění účtu na konkrétní stůl. 
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Obrázek 2 - Editace lokality 

Název – název lokality (např. Restaurace, Bar atd.). 

Pořadí – pořadí, ve kterém se zobrazují lokality v administraci systému Vento. 

Terminály - pokladny 

Výchozí obrazovka stolů – výchozí obrazovka stolů po přihlášení do pokladny a pro systémový příkaz „Hlavní 

menu stolů“. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky Místa, více v kapitole Editace 

obrazovky. 

Výchozí obrazovka služeb – výchozí obrazovka služeb po přihlášení do pokladny a pro systémový příkaz „Hlavní 

menu služeb“. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky Služby, více v kapitole Editace 

obrazovky. 

Způsob prodeje – způsob prodeje „ Stoly nejdřív“, „Služby nejdřív“, „Pouze služby“ určuje pořadí v jakém se 

nabídnou obrazovky po přihlášení uživatele do POS. Způsob prodeje „Pouze služby“ nebude vyžadovat umístění 

účtu na konkrétní stůl. 

Terminály – PDA 

Výchozí obrazovka stolů – výchozí obrazovka stolů v mobilního terminálu. Nabízí se pouze obrazovky vložené 

v lokalitě a v typu obrazovky PDA – Místa, více v kapitole Editace obrazovky. 

Výchozí obrazovka služeb – výchozí obrazovka služeb v mobilním terminálu. Nabízí se pouze obrazovky vložené 

v lokalitě a v typu obrazovky PDA - Služby, více v kapitole Editace obrazovky. 

Způsob prodeje – způsob prodeje „ Stoly nejdřív“, „Služby nejdřív“, určuje pořadí v jakém se nabídnou 

obrazovky po přihlášení uživatele do mobilního terminálu.  

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 
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2.2. Výdejní místa  

Za pomoci výdejných míst se podle typu bonu kalkulace určuje na jaké tiskárně se vytiskne bon a z jakého 

skladu se mají odečíst suroviny, které daná kalkulace obsahuje. 

Nastavení výdejních míst se nachází v záložce hlavní nabídky administrace Venta POS – Výdejní místa. Založení 

nového výdejního místa je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu. 

Editace výdejního místa 

 

Obrázek 3 - Editace výdejního místa 

Název – název výdejního místa (např. Bar). 

Sklad – možnost výběru ze skladů v systému.  

Tiskárna – vložená tiskárna u výdejního místa. 

Nová tiskárna – místo pro přidání další tiskárny k výdejnímu místu. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

Přidat tiskárnu – stiskem tlačítka Přidat tiskárnu dojde k přidání vybrané tiskárny k výdejnímu místu. 

Pomocí ikony  lze přidanou tiskárnu z výdejního místa smazat. 

Přidání výdejního místa do lokality 

Aby při prodeji jednotlivých kalkulací docházelo ke správnému odečítání ze skladu a případně tištění bonu na 

tiskárnách, je třeba do lokality výdejní místo přidat a přiřadit k němu typ bonu.  

Přidání výdejního místa se provádí přímo v detailu lokality a to pomocí funkce v pravém panelu Přidat výdejní 

místo. 
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Př. 

Na baru potřebujeme, aby při namarkování nápoje na POS došlo k vytištění bonu na barové tiskárně a zároveň 

se nápoj odečetl ze skladu Hlavní sklad. 

Nejprve nastavíme výdejní místo v záložce POS - Výdejní místa. Název výdejního místa zadáme libovolně, 

nastavíme sklad – Hlavní sklad, tiskárna – Bar, stiskneme tlačítko Přidat tiskárnu a Uložit. Dále přejdeme přímo 

do konkrétní lokality, tedy v našem příkladu do lokality Bar, v detailu lokality vybereme možnost v pravém 

panelu Přidat výdejní místo. Vybereme v předchozím kroku nastavené výdejní místo a přiřadíme k němu typ 

bonu. Tzn. ten typ bonu, který používají kalkulace nápojů. 

 

Obrázek 4 - Přidat výdejní místo 
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Přidání výdejního místa 

 

Obrázek 5 - Přidání výdejního místa 

Výdejní místo – výběr z výdejních míst v systému, více o nastavení výdejních míst v kapitole Výdejní místa - 

Editace výdejního místa. 

Typ bonu – výběr z typů bonů v systému, více o typech bonu v kapitole Typy bonu. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Uložit a nový – stiskem tlačítka Uložit a nový dojde k uložení zadaných parametrů do systému a otevření 

nového formuláře pro zadání dalšího výdejního místa. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

2.2.1. Typy bonu 

Typem bonu odlišujeme jednotlivé kalkulace a slouží zejména pro variabilní nastavení tisku bonů na tiskárnách 

a odečítání surovin při prodeji kalkulace ze skladu. Dále typ bonu usnadňuje vyhledávání kalkulací, pokročilejší 

nastavení přenosu dat mezi systémy (Vento/HotelTime) a zobrazení dat v reportech. 

Typy bonu lze založit uživatelsky v záložce hlavní nabídky administrace systému Vento Kalkulace – Typy bonů. 

Přiřazení typu bonu ke kalkulaci lze v jejím detailu. Záložka hlavní nabídky administrace systému Vento 

Kalkulace – Detail kalkulace. 

Pro provázání jednotlivých kalkulací s tiskem bonu a odečítání ze skladu je nutné nastavit typ bonu ve výdejních 

místech, tedy v detailu lokality. Záložka hlavní nabídky administrace systému Vento POS – Lokality – Detail 

lokality – Přidat výdejní místo. Více informací o výdejních místech naleznete v kapitole Výdejní místa. 
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Př. 

V lokalitě Bar máme výdejní místo Bar, které používá typ bonu Nápoje, tiskárnu na baru a sklad Hlavní sklad. Při 

odeslání objednávky (tj. namarkování položky) se veškeré kalkulace s typem bonu Nápoje odečtou ze skladu 

Hlavní sklad a vytiskne se bon na barové tiskárně. 

 

Obrázek 6 - Editace hlavičky kalkulace 

2.2.2. Sklad 

Skladové hospodářství systému Vento umožňuje evidenci více skladů. Může se jednat o dílčí sklady (chladící 

boxy, suchý sklad, vinotéka atd.) nebo např. o sklady jednotlivých úseků (bar, kuchyně atd.). 

Podle nastavení výdejních míst a typu bonu daných kalkulací lze rozlišovat, z jakého skladu se jaké suroviny 

budou odečítat. Suroviny z kalkulací se odečtou pouze tehdy, jsou-li v kalkulaci nastavené. Více o nastavení 

výdejních míst naleznete v kapitole Výdejní místa. 

Suroviny se vkládají do kalkulace v záložce hlavní nabídky administrace Vento Kalkulace – Detail kalkulace – 

Vložit surovinu. 

Sklad lze založit uživatelsky v záložce hlavní nabídky administrace Vento Sklad – Sklady – Nový sklad. 

Pro odečítání surovin ze skladu při prodeji kalkulací se sklad nastavuje vždy pro konkrétní výdejní místo 

v záložce hlavní nabídky administrace Vento POS – Výdejní místa.  

2.2.3. Tiskárna  

Pro tištění bonů, účtenek a uzávěrek z POS je třeba nastavit zařízení v administraci systému Vento.  

Vložení nové tiskárny je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu. 
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Editace tiskárny 

 

Obrázek 7 - Editace tiskárny 

Název – název tiskárny (např. Bar). 

Typ – typ tiskárny. 

Adresa – adresa nainstalované tiskárny na zařízení. 

Aktivní – výběr volby Aktivní určuje, zda se tiskárna používá. 

Typ papíru – velikost papíru (role papíru) v tiskárně. 

Formátování – formátování, které tiskárna používá. 

Velikost fontu – nastavení velikosti písma. 

Šablona bonu – výběr vzhledu tištěného bonu, více o typech bonu naleznete v kapitole Šablony bonu. 

Zvukové znamení při tisku bonu – volba pro zvukové znamení při tisku bonu na tiskárně, je-li v možnostech 

dané tiskárny. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

2.2.4. Šablony bonu  

Systém Vento umožňuje nastavení 5 různých vzhledů tištěného bonu. Šablona bonu lze nastavit pro danou 

tiskárnu v záložce hlavní nabídky administrace Vento – POS – Tiskárny – Detail Tiskárny. Více o nastavení 

tiskárny v kapitole Tiskárna. 
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Šablona A 

Restaurace 
Bon cislo: 486 
Stul: 02 Cas: 12:24 
----------------------------------------  
Cibulova polevka se syrem 
Cena: 45,00                           1x 
----------------------------------------  
Vytisteno: 03.07.2013 12:24 

Šablona B  

Restaurace 
Bon cislo: 487 
Stul: 02 Cas: 12:25 
----------------------------------------  
1x             Cibulova polevka se syrem 
----------------------------------------  
Vytisteno: 03.07.2013 12:25 

Šablona C 

Restaurace 
Bon cislo: 488 
Stul: 02 Cas: 12:26 
----------------------------------------  
1x             Cibulova polevka se syrem 
Cena celkem: 45,00 
----------------------------------------  
Vytisteno: 03.07.2013 12:26 

Šablona D 

Restaurace 
Bon cislo: 489 
Stul: 02 Cas: 12:27 
----------------------------------------  
1x                    Cena celkem: 45,00 
Cibulova polevka se syrem 
----------------------------------------  
Vytisteno: 03.07.2013 12:27 

Šablona E 

Restaurace 
Bon cislo: 490 
Stul: 02 Cas: 12:28 
Cisnik:  
----------------------------------------  
Cibulova polevka se syrem 
Cena: 45,00                           1x 
----------------------------------------  
Vytisteno: 03.07.2013 12:28 
 

Restaurace – název lokality. 

Bon cislo – pořadové číslo bonu. 

Stul – název/číslo stolu neboli místa. 

Čas – čas odeslání objednávky. 

Cisnik – jméno uživatele, který objednávku odeslal. 
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1x Cibulová polévka se sýrem – název kalkulace a počet porcí. 

Cena – cena kalkulace. 

Vytisteno – datum a čas vytištění bonů. 

2.3. Místa  

V nastavení lokality (úseku/provozu) lze použít několik typů prodeje, tzn. způsobů markování položek. Více 

informací naleznete v kapitole Lokalita. Pro způsob prodeje „Služby nejdřív“ a „Stoly nejdřív“ se obvykle markují 

položky (kalkulace) na jednotlivé stoly. Pro nastavení stolů slouží nastavení míst v detailu lokality. 

Pro nastavení obrazovky stolů je třeba v první řadě vytvořit odpovídající počet míst. V tomto případě platí 

pravidlo místo = stůl. Pro každé místo lze dále zadat i jeho kapacita. Více o nastavení obrazovek v kapitole 

Obrazovky. 

Přidání nového místa se provádí přímo v detailu lokality a to pomocí funkce v pravém panelu Přidat místo. 

 

Obrázek 8 - Přidat místo 
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Přidání místa 

 

Obrázek 9 - Místo 

Kód – nejčastěji číslo stolu/místa. 

Název – interní název stolu/místa v administraci systému Vento. 

Kapacita – kapacita stolu/místa. 

Aktivní – výběr volby Aktivní určuje, zda se místo používá. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Uložit a nový – stiskem tlačítka Uložit a nové dojde k uložení zadaných parametrů do systému a otevření 

nového formuláře pro zadání dalšího místa. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

2.4. Obrazovky 

Obrazovky umožňují variabilní nastavení rozmístění jednotlivých tlačítek (klapek) na obrazovce POS, kterou 

bude fyzicky obsluha na pokladně/mobilním terminálu vidět. 

Systém disponuje několika typy obrazovek a to „Místa“, „Služby“, „Příkazy“ a „PDA - Místa“, „PDA - Služby“, 

„PDA - Příkazy“. Typ obrazovky je parametr, který určuje, jaká tlačítka lze vkládat a k čemu obrazovka slouží. 

Více informací naleznete v kapitole Editace lokality a Systémové příkazy. Pro nastavení stolů / míst se používá 

typ obrazovky „ Místa“/ „PDA – Místa“, pro nastavení služeb/kalkulací se používá typ obrazovky „Služby“, „PDA 

– Služby“. 
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Nastavení a vložení nových obrazovek lze provést uživatelsky a to v detailu lokality. Přidání nové obrazovky se 

provádí pomocí funkce v pravém panelu Přidat obrazovku. Editace/mazání stávajících obrazovek pak vždy 

jednotlivě u konkrétních obrazovek. 

 

Obrázek 10 - Přidat obrazovku 

Ikona  slouží pro zobrazení Detailu obrazovky pro přidání / editaci tlačítek. 

Ikona slouží pro editaci hlavičky obrazovky. 

Ikona  slouží pro smazání obrazovky z lokality. 

Přidání nové obrazovky 

 

Obrázek 11 - Nová obrazovka 
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 Typ obrazovky – výběr typu obrazovky. 

Název – název obrazovky např. jednotlivé kategorie jídelního a nápojového listu – předkrmy, polévky, hlavní 

jídla apod.. 

Rozměry mřížky – možnost libovolného nastavení velikosti mřížky pro umístění tlačítek podle používaného 

zařízení. Nejčastěji pro standardní dotykový pokladní monitor 14 x 10 (tj. počet dílků š x v) bez nutnosti 

posouvání obrazovky, mobilní terminál pak nejčastěji 6 x 8 (tj. počet dílků š x v) vertikálně.  

Šablona – výběr z šablon obrazovek, více o šablonách naleznete v kapitole Šablony obrazovek. 

Předchozí – možnost výběru obrazovky v lokalitě jako předchozí obrazovku (používá se na pokladně při 

posouvání pomocí šipek). 

Následující – možnost výběru obrazovky v lokalitě jako následující obrazovku (používá se na pokladně při 

posouvání pomocí šipek). 

Aktivní – výběr volby Aktivní určuje, zda se obrazovka používá. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

2.4.1 Editace obrazovky 

Pro optimální práci s POS lze variabilně nastavit jednotlivé obrazovky. Pro usnadnění práce s nastavováním 

obrazovek doporučujeme využít možnost vložení šablony obrazovek, do které lze vložit např. systémové 

příkazy, které se v obrazovkách opakují. Více o šablonách obrazovek naleznete v kapitole Šablony obrazovek. 

Podle typu obrazovky se dále nabízí vložení jednotlivých tlačítek. Více o typech obrazovky v kapitole Obrazovky. 

Pro typ obrazovky „Místa“ a „PDA – Místa“ se nabízí pouze nastavená místa v lokalitě, u ostatních typů je 

možné vložit kalkulace, systémové příkazy a další. 

 

Obrázek 12 - Editace obrazovky 
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Editace tlačítek, postup při vložení nového tlačítka 

 

Obrázek 13 - Editace tlačítka 

Barva – barevná škála pro odlišení tlačítek, rozšíření stávající barevné škály lze provést v záložce hlavní nabídky 

administrace systému Vento Nastavení – Systém – Barevná paleta. 

Typ – typ tlačítka, více informací o typech naleznete v kapitole Typy tlačítek. 

Název tlačítka – vlastní název tlačítka. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

Editovat hlavičku obrazovky – editace hlavičky obrazovky. 

Zpět na lokalitu – zpět umožní návrat do lokality. 

Postup pro vložení nového tlačítka 

1. Zvolte barvu tlačítka 

2. Vyberte typ tlačítka a požadované tlačítko  

3. Pro umístění tlačítka do obrazovky klikněte kurzorem do prázdného pole v mřížce obrazovky, pro 

vložení větší ikony je možné kliknutím roztáhnout požadovanou velikost tlačítka 

Postup při editaci tlačítka 

Klikněte kurzorem na tlačítko – zobrazí se ikona  pro ovládání tlačítka 

Ikona slouží pro editaci tlačítka (tzn. upravit jeho barvu, název, typ). 
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Ikona  umožňuje přemístění nebo změnu velikosti tlačítka v rámci dané obrazovky (umístit ho lze opět 

kliknutím kurzoru do volného pole v mřížce obrazovky). 

Ikona  slouží pro smazání tlačítka z obrazovky. 

Ikona  uzavře panel pro ovládání tlačítka. 

Zobrazení obrazovky na terminálu: 

 

Obrázek 14 - POS obrazovka 

 

2.4.2. Typy tlačítek  

Pro optimální práci na POS lze variabilně nastavit v rámci lokality jednotlivé obrazovky, které obsluha následně 

na POS uvidí. Do obrazovek lze vkládat tlačítka podle jejího typu, více informací o typu obrazovky naleznete 

v kapitole Editace obrazovek. 

Typy tlačítek pro typ obrazovky „Místa“, „PDA – místa“ jsou pouze zadaná místa v lokalitě. 

Typy tlačítek pro ostatní typy obrazovek jsou: 

Kalkulace – výběrem tohoto typu se nabídne kolonka pro ruční vyhledání kalkulace v systému. Nastavení 

kalkulací se provádí v záložce hlavní nabídky administrace systému Vento Kalkulace.  

Kalkulace seznam – výběrem tohoto typu se nabídnou kategorie kalkulací v systému, podle kategorie dále 

konkrétní kalkulace. Nastavení kalkulací se provádí v záložce hlavní nabídky administrace systému Vento 

Kalkulace. 
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Obrazovka – výběrem tohoto typu se nabídnou lokality vložené do systému a podle nich dále konkrétní 

obrazovky. Prodej kalkulací z obrazovky jiné lokality se řídí vždy nastavenými parametry v lokalitě, kde je 

uživatel přihlášen. 

Obrazovka nová – výběrem tohoto typu je možné do lokality vložit novou obrazovku bez nutnosti vracet se 

zpět do lokality. 

Místo – výběrem tohoto typu se nabídnou veškerá vložená místa v lokalitě. 

Widget – výběrem tohoto typu se nabídnou nástroje na ovládání markovaných položek – aktuální transakce, 

náhled detailu účtu a vložení numerické klávesnice. 

Systémový příkaz – výběrem tohoto typu se nabídne seznam dostupných systémových příkazů, více o 

systémových příkazech v kapitole Systémové příkazy. 

Úhrada – výběr tohoto typu umožní vložení definovaných plateb v systému.  

Klávesa – výběrem tohoto typu tlačítka se nabídne vložení jednotlivých kláves jako jsou čísla a písmena 

abecedy 

Modifikátor – výběrem tohoto typu se nabídnou modifikátory v systému. Modifikátory slouží pro modifikaci 

ceny nebo skladového množství markovaných položek (např. poloviční porce, take away). Nastavení 

modifikátorů se provádí v záložce hlavní nabídky administrace systému Vento Kalkulace – Modifikátory. 

2.4.3. Systémové příkazy  

Systémové příkazy slouží pro operace na POS. Jde tedy o funkce, které umožňují uživatelům POS např. práci 

s položkami, práci s účtem, kódování karet atd.  

Aplikace Vento POS a Vento Mobile obsahují některé ze systémových příkazů, které jsou vloženy v aplikaci 

fixně. U pokladny jde především o seznam účtů, detaily účtů,, seznam stolů, provedení uzávěrky a jejich 

seznam, odhlášení ze systému apod., které nalezneme na POS v rozbalovacím menu. Mobilní terminál nabízí 

fixně vložené např. hlavní menu služeb, stolů dále detail účtu, úhradu, odhlášení apod. 

Pro usnadnění práce s nastavováním obrazovek doporučujeme využít možnost vložení šablony obrazovek. 

Definicí a použitím šablony u obrazovek lze vložit např. systémové příkazy, které se v obrazovkách opakují. Více 

o šablonách obrazovek naleznete v kapitole Šablony obrazovek. 

Nejčastěji používané systémové příkazy jsou: 

Hlavní menu služeb – umožní návrat na výchozí obrazovku pro služby, více o nastavení výchozí obrazky služeb 

naleznete v kapitole Editace lokality. 

Hlavní menu stolů – umožní návrat na výchozí obrazovku pro služby, více o nastavení výchozí obrazky služeb 

naleznete v kapitole Editace lokality. 

Nastavení karet pro číšníky, Nastavení karet pro partnery – používá se při kódování karet za pomocí čtečky 

karet na pokladně. 

Oddělovač – oddělovačem lze oddělit jednotlivé markované kalkulace. Používá se nejčastěji při fázování výdeje 

(předkrmy, hlavní chody atd.). Při používání tisku bonů na výdejních místech se zadaná objednávka zobrazí 

včetně oddělovače, je tak zřejmé, jak pokrmy/nápoje vydávat. 
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Odeslání objednávky – uloží namarkované položky na účet, odešle bon a odečte suroviny vložené v rámci 

markovaných kalkulací ze skladu. Více informací k nastavení odečítání ze skladu a odesílání bonů naleznete 

v kapitole a podkapitolách Výdejní místa.   

Rozdělení účtů – umožní uložené položky na účtech rozdělit mezi více účtů, případně vytvořit vložit na nový 

účet. 

Sloučit účty – sloučí položky účtu mezi vybranými účty. 

Storno položek účtu – umožní stornovat položky z účtu s možností vrácení na sklad nebo bez vrácení na sklad. 

Možnosti stornování definuje uživatelům oprávnění. Více informací k oprávnění naleznete v kapitole Uživatelé. 

Úhrada účtu účty – nabídne vyúčtování účtů / vložení úhrady na POS, možnost vložení slevy, případně odeslání 

položek účtu na stálé nebo zaměstnanecké účty. Typy plateb lze nastavit v administraci systému Vento 

v záložce hlavní nabídky Nastavení – Způsob platby. Nabídka slev při vyúčtování účtů uživatelům na POS 

podléhá příslušnému oprávnění. Více informací naleznete v kapitole Uživatelé. 

Vložit tip – umožní vložit k účtu spropitné. 

Vybrat jiný účet stolu – nabídne změnu místa / stolu bez uložení markovaných položek. Více informací o 

nastavení míst naleznete v kapitole Místa. 

Změna stolu účtu – pomocí tohoto příkazu lze účet stolu přesunout na místa / stoly v rámci lokality. Více 

informací o nastavení míst naleznete v kapitole Místa. 

2.4.4 PDA 

Aplikace Vento Mobile disponuje vlastními fixně zabudovanými systémovými příkazy jako jsou hlavní menu 

stolů, hlavní menu služeb, úhrada, detail účtu a jiné.  

Pro nastavení obrazovek mobilního terminálu je třeba vložit obrazovky s typem „PDA – Místa“, PDA – služby“ 

„PDA – příkazy“, více informací k nastavení typu obrazovek naleznete v kapitole Editace obrazovky 

Způsob vkládání tlačítek je totožný se standardní pokladnou. Více o vkládání tlačítek naleznete v kapitole 

Editace obrazovky. 

2.5. Uživatelé  

Přihlášení uživatelů do POS lze nastavit v administraci systému Vento v záložce hlavní nabídky POS – Číšníci. 

Možnosti přihlášení jsou pomocí čipu/karty, zadání číselného kódu nebo interaktivním přihlášením 

(uživatel/heslo). 

Uživatel se bude moct přihlásit do pokladny/mobilního terminálu má-li přidělené přístupové údaje a je přiřazen 

do lokality. 
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Přístupové údaje 

 

Obrázek 15 - Nový číšník 

Číšník 

Celé jméno  - jméno a příjmení uživatele. 

Skupina – skupina oprávnění, více informací k nastavení oprávnění naleznete v kapitole Oprávnění. 

Jazyk – výběr jazykové mutace. 

Aktivní - výběr volby Aktivní určuje, zda je uživatel aktivní. 

Čipy / karty 

RFID – přihlášení pomocí čipu/číselného kódu. 

Číslo karty – přihlášení pomocí karty – kód, který karta používá. Přihlášení pomocí karty je možné pouze 

v případě, je - li u terminálu nainstalovaná a nastavená čtečka karet. Více o nastavení terminálu naleznete 

v kapitole Terminál. 

Interaktivní přihlášení 

Uživatelské jméno – uživatelské jméno. 

Heslo – uživatelské jméno. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Uložit a nový – stiskem tlačítka Uložit a nové dojde k uložení zadaných parametrů do systému a otevření 

nového formuláře pro nastavení nového číšníka. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot nebo 

k návratu na úvodní stranu. 
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Přiřazení do lokality 

Přidání uživatele do lokality se provádí přímo v detailu lokality a to pomocí funkce v pravém panelu Uživatelé. 

 

Obrázek 16 - Uživatelé 

 

Obrázek 17 – Přidání uživatele k lokalitě 

Pomocí ikony  lze uživatele z lokality smazat. 

Uživatel – výběr uživatele. 
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Povolit uživatele – stiskem tlačítka Povolit uživatele dojde k přiřazení uživatele do lokality. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

2.5.1. Oprávnění  

Definice skupin oprávnění umožňuje vymezit jednotlivá práva pro uživatele POS (obsluhu/číšníky).  

Nastavení skupin oprávnění lze provést uživatelsky v administraci systému Vento v záložce hlavní nabídky POS - 

Skupiny číšníků.  

 

Obrázek 18 - Editace skupiny číšníků 

Název – název skupiny oprávnění (např. číšník, vedoucí směny, admin a jiné). 

Předdefinové slevy – možnost definice pevných procentuálních slev, které bude mít možnosti uživatel použít 

při úhradě, oddělujte mezerníkem (např. 10% 50%). 

Individuální sleva – zatržením volby lze povolit použití libovolné slevy při úhradě. 

Oprávnění – definice oprávnění, pro více informací k oprávnění kontaktujte zákaznickou podporu. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

2.5.2. Přihlášení  do POS 

Spuštění POS (pokladna/mobilní terminál) vyžaduje vždy přihlášení konkrétního uživatele. Uživatele lze zadat 

do administrace systému Vento a nastavit jim jak jejich přístupy tak i oprávnění. Více o nastavení uživatelů 

naleznete v kapitole Uživatelé. 

Přihlášení POS pomocí karty je možné v případě, že je u terminálu nastavená čtečka karet a uživatel má 

nakódovanou kartu nastavenou v přístupech Více informací k nastavení čtečky naleznete v kapitole Terminál. 

2.6. Terminál  
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Každé prodejní místo (pokladna/mobilní terminál) je třeba nainstalovat a nastavit. Na příslušném hardware 

musí být nainstalovaná aplikace Vento POS/Vento Mobile a současně nastaven terminál v administraci systému 

Vento.  

Nastavení terminálu dále umožňuje nastavení rozsahu tištěné uzávěrky, nastavení tisků, chování systému při 

úhradě účtů, nastavení dalšího hardware u terminálu jako je čtečka karet, tiskárna nebo váha. 

Na terminálu lze spustit systém Vento za předpokladu, je – li přiřazen do lokality.  

Přidání nového terminálu do systému je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte 

zákaznickou podporu. 

 

Obrázek 19 - Terminál 
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Terminál 

Pro více informací k nastavení sekce Terminál, Lokální tiskárna, Čtečka karet kontaktujte zákaznickou podporu. 

Nastavení tiskárny 

Typ papíru – velikost papíru (role papíru) v tiskárně. 

Formátování – formátování, které tiskárna používá. 

Velikost fontu – nastavení velikosti písma. 

Šablona bonu – výběr vzhledu tištěného bonu, více o typech bonu naleznete v kapitole Šablony bonu. 

Zvukové znamení při tisku bonu – volba pro zvukové znamení při tisku bonu na tiskárně, je - li v možnostech 

dané tiskárny. 

Čtečka karet 

Opakování kláves – interval načítání karty. 

Čas pro zadání - interval načítání karty. 

Oříznout začátek / konec - nastavení pro čtení kódu karty. 

Nastavení terminálu 

Velikost fontu - nastavení velikosti písma. 

Automatické odhlášení po – nastavení času, kdy bude uživatel v případě nečinnosti automaticky odhlášen, čas 

se zadává ve vteřinách (s). 

Automatické přihlášení – výběr uživatele pro výchozí přihlášení. Více informací o uživatelích naleznete 

v kapitole Uživatelé. 

Výchozí přihlášení – výběr výchozího přihlášení. 

Zadat počet osob – nastavení pro zadávání počtu hostů u stolu, dále se využívá pro statistiky a reporty. 

Při vytvoření účtu zadávat název – volba k zadávání názvu při ručním vytvoření účtu. 

Volba částky k úhradě – volba pro manuální zadání přijaté částky při úhradě účtu (využívá se např. pro případy, 

kdy obsluha přijímá vyšší částku než je cena celkem, systém pak spočítá částku k vrácení). 

Seskupit položky účtu – volba k seskupení položek účtu v detailu účtu na POS, položky se seskupují podle názvu 

a ceny. 

Potvrdit výběr platby – volba pro potvrzení výběru platby. 

Při platbě umožnit vybrat zákazníka kartou – volba pro výběr zákazníka kartou v případě nastavené čtečky u 

POS a přiřazené karty u zákazníka v adresáři administrace systému Vento. 

Nastavení tisků 

Tisknout – výběr rozsahu tisku na terminálu. 
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Volitelný počet kopií – volba pro volitelný počet kopií účtenky po dokončení úhrady. 

Tisknout přepočet do EUR – tisk přepočtu ceny celkem do EUR na účtence. Kurz EUR/CZK lze nastavit 

v administraci systému Vento záložka v hlavní nabídce Nastavení – Kurzy vlastní. 

Tisknout tip – volba pro tisk místa pro vepsání výše spropitného na účtenku. 

Tisknout jednotkovou cenu – volba pro tisk jednotkové ceny v případě seskupení položek účtu. Položky se 

seskupují podle názvu a ceny. 

Tisk čárového kódu – volba pro tisk strojově čitelné informace na účtenku. 

Tisk uzávěrky 

Položky uzávěrky – volba rozsahu tištěné uzávěrky. 

Rozdělení položek – výběr rozdělení položek na tištěné uzávěrce. 

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

 

Přiřazení terminálu do lokality 

Přiřadit terminál do lokality lze provést uživatelsky a to přímo v detailu lokality pomocí funkce v pravém panelu 

Terminály. 

 

Obrázek 20 - Terminály 
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Obrázek 21 - Přidání terminálu do lokality 

Pomocí ikony  lze terminály z lokality smazat. 

Terminály – výběr terminálu. 

Přiřadit terminál – stiskem tlačítka Přiřadit terminál dojde k uložení zadaných parametrů do systému. 

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

2.6.1. PDA 

Aplikace Vento Mobile (mobilní číšník) je optimalizována pro rychlou práci obsluhy s hosty přímo u stolu. 

Nejčastěji pak jde o přijímání objednávek hostů nebo vyúčtování hostů s případným tiskem účtenky (Bluetooth 

tiskárna). Aplikace Vento Mobile neumožňuje veškeré operace a funkce jako aplikace pro pokladnu Vento POS. 

Zároveň obsahuje fixně zabudované základní funkce jako je např. Úhrada, Detail účtu, Rozdělit, Hlavní menu 

služeb, Hlavní menu stolů atd., které nemusí být nastaveny na obrazovce. 

Více o nastavení obrazovek pro mobilní terminál naleznete v kapitole 2.4. Obrazovky 

Více o nastavení lokality v kapitole 2. Lokalita 

Pro nastavení a přidání nového terminálu neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu. 

2.6.2. Uzávěrky  

Pro provedení uzávěrky je nutné mít veškeré účty na POS uzavřené. Uzávěrky není nutné provádět denně, je na 

uživateli, kdy uzávěrku provede. Uzávěrky nemají vliv na datum a čas na POS, ten je vždy aktuální.  

Zobrazení náhledu uzávěrky a dokončení uzávěrky mohou provést uživatelé pouze s příslušným oprávnění, více 

o nastavení oprávnění uživatelů naleznete v kapitole Oprávnění. 

Uzávěrkou se uzamknou veškeré účty, které po dokončení uzávěrky nelze jakkoliv editovat. Výjimkou jsou 

samozřejmě otevřené stálé/zaměstnanecké účty. Otevření dokončené uzávěrky systém neumožňuje. 
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Tisk uzávěrky a její rozsah lze definovat v rámci nastavení terminálu. Tištěná uzávěrka může zobrazovat pouze 

vybrané položky. Více o nastavení terminálu naleznete v kapitole Terminál. 

Uzávěrky jsou dále v evidenci administrace systému Vento, kde je uzávěrka zobrazena v plném rozsahu. Seznam 

uzávěrek naleznete v administraci systému Vento v záložce hlavní nabídky Reporty a přehledy – Seznam 

uzávěrek. 

Kromě uzávěrky se pro potřeby účetnictví využívají také další reporty v administraci systému Vento jako je např. 

seznam úhrad a report DPH. 

3. ŠABLONY OBRAZOVEK  

Šablony obrazovek slouží pro usnadnění práce s nastavením jednotlivých obrazovek v lokalitách. Šablona 

obrazovky se dá použít při vkládání nové obrazovky do lokality tak, aby nebylo nutné opakující se systémové 

příkazy/funkce/tlačítka/kalkulace vkládat u každé nové obrazovky zvlášť. 

Více informací k nastavení obrazovek naleznete v kapitole a podkapitolách Obrazovky. 

Ukázka nastavení šablony obrazovek 

 

Obrázek 22 - Šablona obrazovek 
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Zobrazení POS 

 

Obrázek 23 - Šablona zobrazení POS 

4. ŠABLONY ÚČTENEK  

Šablona účtenky umožňuje vložit záhlaví a zápatí tištěné účtenky, nejčastěji se využívá pro vložení detailů 

provozovatele, IČO, DIČ, kontaktních údajů a k dalším sdělením. 

Šablony účtenek umožňují rozdílné nastavení vzhledu účtenek pro jednotlivé lokality, tedy pro rozdílné úseky 

nebo provozy. 

Tištění loga provozovny na účtenkách doporučujeme nastavit přímo v nastavení daného zařízení (tiskárny) 

mimo systém Vento, je – li to v jeho možnostech. 

5. ZPRÁVY PRO VÝDEJNÍ MÍSTA  

Pomocí zpráv pro výdejní místa lze optimálně koordinovat výdej produktů z výdejních míst (např. další chod / 

fire), případně posílat rozlišné předvolené zprávy do výdejních míst (např. vip host, pozornost podniku). 

Zprávy se vkládají jako tlačítko do obrazovek pomocí systémového příkazu Odeslat zprávu. Více o nastavení 

obrazovek naleznete v kapitole a podkapitolách Obrazovky. 

6. FAQ 

Hledáte odpověď na vaše dotazy? Zkuste si prohlédnout níže uvedené nejčastější otázky k nastavení POS. 
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 Čím je způsobeno, že se nemohu přihlásit do pokladny? 

1. Systém Vento se spustí, nabídne se stránka pro zadání přihlašovacích údajů, po zadání systém hlásí – 

Neplatné přihlašovací údaje. 

 Zkontrolujte správnost přihlašovacích údajů - administrace systému Vento záložka hlavní nabídky 

POS - Číšníci 

 Zkontrolujte, zda je uživatel přiřazen v příslušné lokalitě – administrace systému Vento záložka 

hlavní nabídky POS – Lokality - Detail lokality – Uživatelé 

2. Systém Vento se spustí, nabídne se stránka pro zadání přihlašovacích údajů, po zadání systém hlásí – Zadejte 

uživatelské jméno / zadejte heslo. 

 Doplňte jméno / heslo 

 Zkontrolujte správnost přihlašovacích údajů - administrace systému Vento záložka hlavní nabídky 

POS - Číšníci 

3. Systém Vento se spustí, nabídne se stránka pro zadání přihlašovacích údajů, po projetí kartou systém 

zobrazuje – Neplatné přihlašovací údaje. 

 Zkontrolujte nastavení karty u uživatele, administrace systému Vento záložka hlavní nabídky POS - 

Číšníci 

 Zkontrolujte přiřazení uživatele v příslušné lokalitě – administrace systému Vento záložka hlavní 

nabídky POS – Lokality - Detail lokality – Uživatelé 

 Ověřte nastavení čtečky karet - administrace systému Vento záložka hlavní nabídky POS - Terminál 

Jak postupovat při aktualizaci Venta na novou verzi? 

V návaznosti na uzavřené obchodní podmínky je buď nová verze systému nahrávaná automaticky nebo ji lze 

nahrát na základně žádosti u zákaznické podpory. Novou verzi technické oddělení uloží ke stažení na server a 

při zapnutí POS se automaticky stáhne – objeví se okno Aktualizace Vento, po dokončení stahování se 

automaticky nabídne stránka pro zadání přihlašovacích údajů. Při zapnutém systému Vento POS systém 

automaticky zjišťuje novou verzi při jakémkoliv kontaktu se serverem (tj. běžná práce na POS – markování, 

odesílání objednávek atd.) a nabídne se ke stažení kliknutím na příslušné tlačítko. 

Kam se mám obrátit v případě zájmu o další hardware (čtečky /tiskárny /pokladny / mobilní číšníky) na 

koho se obrátit? 

Pro vaše dotazy je k dispozici zákaznická podpora. 
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Z jaké příčiny nemohu spustit na kase / pokladně / terminálu systém Vento? 

Po kliknutí na Vento se zobrazí systémové upozornění – Vento se nepodařilo spustit, zkontrolujte prosím 

nastavení a připojení k serveru. 

 Zkontrolujte připojení k internetu nebo v případě lokální instalace připojení k serveru 

 U mobilního terminálu navíc ověřte, zda je spuštěn na pokladně server Vento mobile 

Během práce na POS se zobrazí systémové upozornění – Zkontrolujte připojení k internetu a opakujte akci 

znovu 

 Zkontrolujte připojení k internetu nebo v případě lokální instalace připojení k serveru 

Během práce na POS nebo při pokusu o spuštění Vento POS nereaguje. 

 Restartujte zařízení (vypnout/zapnout) 

Při spuštění mobilního terminálu se zobrazuje pouze bílá obrazovka. 

 Restartujte zařízení (vypnout/zapnout) 

 Proč se na tiskárně netisknou bony / účtenky? 

Potíže mohou být způsobeny nastavením nebo samotným zařízením.  

Zařízení 

 Ověřte funkčnost zařízení (testovací tisk libovolného dokumentu) 

 Ověřte připojení k internetu, připojení k serveru, propojení kabelů s POS 

Nastavení 

 Zkontrolujte nastavení tiskáren, více informací 2.2.3. Tiskárna 

 Zkontrolujte nastavení výdejních míst a jejich vložení v příslušné lokalitě, více informací  2.2. Výdejní 

místa,  

 Zkontrolujte nastavení terminálu, více informací 2.6. Terminál 

Proč nejde dokončit uzávěrka? 

Při kliknutí v pokladně na Provést uzávěrku se nenabízí tlačítko Dokončit uzávěrku. 

  Systém uvádí neuzavřené účty, kliknutím na příslušný řádek je možné zobrazit jejich detail a účty 

uzavřít. Pro dokončení uzávěrky musí být veškeré účty uzavřeny vyjma stálých/zaměstnaneckých 

účtů. 
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 Systém uvádí Data nenalezena – od poslední provedené uzávěrky nepřibyly v systému žádné nové 

pohyby. 

Při kliknutí v pokladně na Provést uzávěrku systém hlásí Nemáte dostatečná oprávnění pro provedení této 

akce. 

 Uživatel nemá oprávnění pro provedení uzávěrky, více informací 2.5.1. Oprávnění 

 

Proč se na kase nezobrazuje náhled na uzávěrku? 

Při kliknutí v pokladně na Náhled uzávěrky systém hlásí Nemáte dostatečná oprávnění pro provedení této akce 

 Uživatel nemá oprávnění pro náhled uzávěrky, více informací 2.5.1. Oprávnění 

Jak mohu opravit účet / účtenku po provedené uzávěrce? 

Po dokončení uzávěrky na pokladně dojde k uzavření všech účtů a není možné je následně upravovat. Korekce 

lze provádět opravnou účtenkou v dalším období. K opravám se používá modifikátor Oprava, který lze nastavit 

pro úpravu množství -1 a úpravu ceny -1 v administraci systému Vento. 

 Modifikátor Oprava lze nastavit v záložce hlavní nabídky administrace Vento Kalkulace – Modifikátory. 

Proč se neodečítají suroviny ze skladu při prodeji kalkulace? 

Pro správné odečítání surovin ze skladu je třeba nastavit výdejní místa a kalkulace. 

 Zkontrolujte, zda kalkulace obsahuje suroviny (administrace systému Vento záložka v hlavní nabídce 

Kalkulace – Seznam kalkulací – Detail kalkulace) 

 Ověřte nastavení výdejních míst, následně pak nastavení výdejního místa v lokalitě, zda typ bonu 

odpovídá typu bonu kalkulace. Více informací  2.2. Výdejní místa 

 Zkontrolujte, zda v nastavení obrazovek je tlačítko kalkulace nastaveno správně a neobsahuje jinou 

kalkulaci případně funkci. Více informací 2.4.1 Editace obrazovky 

Jak provést storno a vrátit položky zpět na sklad? 

Provedení storna namarkovaných položek lze provést na pokladně/mobilním terminálu, pokud nebyl účet 

uzavřen v dokončené uzávěrce a pokud na provedení storna má uživatel příslušné oprávnění. 

 Vyhledejte účet v POS v nabídce pravé lišty Menu – Seznam účtů – Detail účtu 
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 V případě, že chcete vrátit jen vybrané položky z účtu na sklad klikněte na tlačítko Storno položek – 

vyberte položky kliknutím na řádek – vyberte možnost Storno s vrácením na sklad 

 V případě, že chcete vrátit všechny položky z účtu na sklad klikněte na tlačítko Storno účtu a 

potvrďte vrácení položek na sklad. 

Jaký rozdíl je na uzávěrce mezi částkami Prodeje celkem a Platby celkem? 

Prodeje celkem zobrazují veškeré prodané položky v rámci období uzávěrky. Prodeje tak mohou obsahovat i 

položky, které dosud nebyly zúčtovány a uhrazeny (nachází se např. na stálých/zaměstnaneckých účtech). 

Platby celkem zobrazují veškeré provedené platby v rámci období uzávěrky. V platbách může a nemusí být 

zahrnut  např. přesun na stálé/zaměstnanecké účty nebo další platby (podle nastavení plateb v administraci 

systému Vento). Platby mohou také obsahovat další položky jako je např. spropitné, které se nikterak nedotýká 

prodejů. 

 Nastavení pro zahrnutí plateb do uzávěrky lze provést v administraci systému Vento záložka hlavní 

nabídky Nastavení – Typy plateb – Detail platby volba na zaškrtnutí Zahrnout platbu do uzávěrky 

Z jakého důvodu se provedené změny v administraci systému Vento neprojevily na kase / pokladně / 

terminálu / mobilním číšníkovi? 

Většina úprav POS se projeví při jakémkoliv dalším spojení se serverem (tzn. při běžné práci – markování apod.) 

nebo lze použít tlačítko pro aktualizace obrazovek (systémové příkazy). Existují ale úpravy, které vyžadují 

restart aplikace Vento (vypnout/zapnout). 

Proč se na účtenkách netiskne přepočet částky celkem ve měně EUR? Kde se nastavuje kurz EUR/CZK? 

Nastavení tisku přepočtu 

 Administrace systému Vento POS záložka hlavní nabídky POS – Terminál – volba na zaškrtnutí 

Tisknout přepočet do EUR 

Nastavení kurzu EUR/CZK 

 Administrace systému Vento záložka hlavní nabídky Nastavení – Kurzy vlastní 

Jak zadat na účet slevu? 

Vložit slevu na účet nebo položky lze více způsoby. 

1. Sleva na účet lze vložit při úhradě, má-li uživatel dostatečné oprávnění pro zadání slevy. Více 

informací 2.5.1. Oprávnění. Slevu mohou uživatelé vkládat buď individuální nebo pevně stanovenou. 

V detailu kalkulace musí být zároveň zaškrtnuta volba Možné aplikovat slevy.  
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2. Slevu lze vložit také na položky účtu (tzn. na namarkované kalkulace) pomocí modifikátoru, který 

upravuje kalkulaci (sklad. množství,cenu). Modifikátory je třeba definovat v administraci systému 

Vento a vložit je jako tlačítko do obrazovky v příslušné lokalitě. V detailu kalkulace musí být zároveň 

zaškrtnuta volba Možné aplikovat slevy. 

3. Sleva může být také nastavena v definici stálých/zaměstnaneckých účtů, která se uplatňuje dále na 

převedené položky (tzn. na namarkované kalkulace). Slevu lze definovat v detailu 

stálého/zaměstnaneckého účtu a v detailu kalkulace musí být zároveň zaškrtnuta volba Možné 

aplikovat slevy. 

4. Slevu lze také načíst z nastavených zákaznických karet při úhradě nebo vložit slevu přímo z adresáře, 

tzn. z evidence osob v administraci systému Vento. V detailu kalkulace musí být zároveň zaškrtnuta 

volba Možné aplikovat slevy. 

5. Sleva se může vztahovat také na určité dny/hodiny (např. happy hour). Může se jednat o 

procentuální slevu nebo použití pevně nastavené ceny u kalkulace. Pro definici času a data slouží 

v administraci systému Vento cenové hladiny. 

Mohu se z kasy / pokladny / terminálu přepnout do nabídky jiného střediska / lokality? 

Každý terminál  (kasa/pokladna/mobilní terminál) a každý uživatel spadá pod konkrétní lokalitu.  

Rozlišujeme dva způsoby provázání lokalit.  

1. Přepnutí do jiného střediska za účelem zobrazení a prodeje omezené nabídky (tj. např. přeprodej určitého 

sortimentu z jiného střediska) Veškeré operace spadají pod lokalitu, ve které je uživatel přihlášený. Pro tento 

účel slouží možnost nastavení obrazovek v lokalitě pro vložení konkrétní obrazovky z jiné lokality. 

 Administrace systému Vento záložka hlavní nabídky POS – Lokality – Detail Lokality – pravý panel 

Přidat obrazovku – Detail obrazovky typ tlačítka Obrazovka – výběr lokality a obrazovky 

2. Plné přepnutí uživatele do jiného střediska. Veškeré operace spadají pod lokalitu, ve které je uživatel 

přihlášený. Terminál i uživatel musí být přiřazený v lokalitě. 

 Administrace systému Vento záložka hlavní nabídky POS – Lokality – Detail Lokality – pravý panel 

Uživatelé a Terminály 

Proč se mi při zobrazení obrazovky překrývají tlačítka? 

Nejčastěji se jedná o překrytí tlačítek z šablony obrazovek s vloženými tlačítky přímo v detailu obrazovky. 

 Ověřte, zda se tlačítka ze šablony obrazovek nepřekrývají s tlačítky vloženými přímo do obrazovky. 
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Kde mohu založit účet pro stálé hosty nebo hromadné akce? Bude ho nutné před uzávěrkou uzavřít? 

Stálý účet lze používat pro hromadné akce, dlouhodobé akci či pro stálé zákazníky,. Položky odeslané na stálý 

účet jsou převedeny specifickým typem úhrady a to Převod na stálý účet. Převedené položky na stálé účty 

nikterak nebrání dokončení uzávěrky na POS a jsou její součástí.  

Proč se při přesunu útraty na hotelový účet nenabízí konkrétní bydlící, ale jen jednotlivé rezervace? 

Jedná se o nastavení v systému HotelTime, v detailu rezervace je třeba zaškrtnou volbu Natěžovat na účty 

bydlících. 

 

 

 


