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Webová aplikace KASAmax Backoffice umožňuje vzdálenou správu  
všech pokladních zařízení s aplikací KASAmax Mobile ve verzi pro 
Android i iOS. 
Díky aplikaci KASAmax Backoffice máte vynikající přehled o tom, co se v 
pokladních stanicích právě účtuje, jaký je stav skladů, aktuální nastavení 
cen a další důležité statistiky. Všechny tyto informace jsou aktualizovány v 
reálném čase. Máte tedy celé podnikání přehledně pod kontrolou a vůbec 
nezáleží, jestli jste právě doma, na dovolené nebo jiné provozovně. 
Backoffice můžete spravovat z jakéhokoliv zařízení, kdekoliv a 
kdykoliv.

https://backoffice.kasamax.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kasamax.mobile
https://itunes.apple.com/cz/app/kasamax-mobile/id1332972893?mt=8


OBSAH
Přehled kapitol

 3

1 Přihlášení a registrace

2 Prostředí aplikace

3 Střediska

4 Adresář

5 Nastavení

6 Účet

7 Manuály



Přihlášení a registrace
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Pro přihlášení zadejte svou emailovou adresu a heslo, následně stiskněte 
tlačítko Přihlásit. 
Přihlašovací údaje jsou společné napříč produkty firmy KASAmax EU 
s.r.o. Pokud jste se již například registrovali v pokladní aplikaci KASAmax 
Mobile, využijte pro přihlášení stejné údaje.
V případě, že ještě nejste registrováni, klepněte na tlačítko Registrovat 
nyní.
Pokud si nepamatujete heslo, klepněte na odkaz Zapomenuté heslo.

https://www.prodejpokladen.cz/
https://www.prodejpokladen.cz/
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Registrace nového účtu
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Vyplňte svoje jméno, příjmení, e-mail, telefon a heslo. Registraci 
dokončíte tlačítkem Vytvořit účet.
Po dokončení registrace dorazí do zadané emailové schránky potvrzovací 
emailová zpráva. Pro dokončení registrace stisknete tlačítko Potvrdit 
registraci, které je součástí emailové zprávy. Nyní se můžete příhlasit do 
aplikace.



Přihlášení a registrace
Obnova účtu
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Pro obnovu hesla zadejte svůj registrační e-mail a stiskněte tlačítko 
Obnovit. Následně Vám bude během několika okamžiků na zvolenou 
emailovou adresu zasláno nové heslo.



Prostředí aplikace
Rozložení (1/2)
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Prostředí aplikace KASAmax Backoffice můžeme rozdělit do několika 
částí, jak je vidět na snímku obrazovky.  Jednotlivé části jsou zvýrazněny 
červenými obdelníky a označeny číslem.

Hlavní menu1

Slouží k navigaci mezi hlavními stránkami aplikace. Šipka v pravé části 
řádku indikuje možnost rozbalení a zobrazení jednotlivých podsekcí, které 
slouží k přechodu na konkrétní stránku aplikace.

Zobrazení menu2

Ikona obsažena v obdelníku s označním 2, slouží k schování a zobrazení 
hlavního menu.



Prostředí aplikace
Rozložení (2/2)
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Poloha v aplikaci3

Názvy stránek oddělené lomítkem definují aktuální polohu uživatele uvnitř 
aplikace. Rychlý přechod na vyšší úroveň provedete kliknutím na název 
sekce.

Rychlá volba4

Skupinka ikonek v pravé horní části umožňuje několik rychlých akcí. 
Odkaz Koupit licenci ihned přesměruje na stránku, kde je možno zakoupit 
licenci aplikací KASAmax Backoffice a KASAmax Mobile. 
Ikonka se dvěma šipkami nabízí přechod do zobrazení aplikace v režimu 
celé obrazovky. 
Tlačítko se symbolem plus poskytuje rychlou tvorbu, například vytvoření 
položky, dodavatele, skladové operace a další. 
Poslední funkční části bloku je tlačítko se siluetou postavy, umožňující 
rychlý přechod na uživatelský profil a odhlášení z aplikace.

Filtry středisek a skupin5  
V právé části pod tlačítky rychlé volby jsou umístěny filtry pro středisko a 
skupinu středisek (o skupinách a střediscích více v kapitole Nastavení). 
Pokud je ve filtru vybráno středisko nebo skupina středisek, je veškerý 
zobrazený obsah vztažen pouze k vybranému středisku nebo skupině 
středisek.

Datový obsah6

V této části je zobrazen veškerý obsah. Ten je měněn dle stránky, na které 
se uživatel nachází.

Patička6

Spodní část aplikace obsahuje kontakt na technickou podporu a přechod 
na obchodní podmínky společnosti KASAmax EU s.r.o.



Střediska
Nástěnka (1/2)
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Nástěnka je domovskou stránkou aplikace, zobrazující přehledové 
informace o Vašem provozu.

Tržby
V horní části nástěnky jsou zobrazeny grafy tržeb a celkové sumy za 
období aktuálního dne, týdne a měsíce.

Hodnoty zásob
Souhrnná informace o stavu zásob na jednotlivých střediscích v peněžní 
hodnotě.

Skladové operace
Zobrazení všech skladových operací, které prozatím nebyly vystaveny 
(více o skladových operacích v Střediska - Skladové Operace) s možnosti 
přechodu na přehled všech operací.
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Nástěnka (2/2)
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Pokladní zařízení
Zobrazuje všechny pokladní zařízení Vašeho účtu. Propis zařízení k účtu 
probíhá během prvního příhlášení do aplikace KASAmax Mobile na 
daném zařízení. 
Mimo výpisu všech zařízení můžete sledovat také jejich aktivitu. Zelená 
tečka indikuje, že zařízení je v současné chvíli připojeno k síti a 
komunikuje s Backoffice. Naopak tečka červená značí aktuální 
nedostupnost zařízení v sití. Z tabulky můžeme také vyčíst datum a  čas 
poslední aktivity.

3
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Přehled stavů zobrazuje aktuální hodnoty zásob na jednotlivých 
střediscích. 
Pro každou položku je zobrazeno aktuální množství na všech střediscích 
včetně přepočtu na pěněžní hodnotu. Dále také celkový součet stavů na 
střediscích.
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Přehled inventur zobrazuje všechny dříve vytvořené inventury. V 
seznamu můžeme vyhledávat, stačí zadat část čísla inventury do políčka 
Hledat a stisknout klávesu enter. 
Dále je možno využít filtr a zobrazit inventury dle vybraného stavu.
Kliknutím na vybraný řadek přehledu, dojde k přechodu na detail 
inventury.
Novou inventuru vytvoříte kliknutím na tlačítko plus v pravém horním rohu 
obsahové části aplikace.
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Detail inventury nabízí podrobné informace o inventuře. Inventuru je možné po 
uložení dále editovat, ale pouze v případě, že ještě nedošlo k jejímu 
vystavení. 
Pro uložení provedených změn nebo vytvoření nové inventury stiskněte 
tlačítko Uložit.
Vystavení inventury provedete rozbalením akční nabídky (ikona tří teček v 
právém horním rohu obsahové části) a výběrem volby vystavit. V tomto 
okamžiku dojde k vytvoření skladové operace inventurní rozdíl (pouze pokud 
se předpokladané stavy liší od skutečnosti), která nastaví stavy na 
požadované hodnoty. Inveturu dále nelze upravovat.

Číslo
Automaticky generované pořadové číslo inventury.

Středisko
Vybrané středisko, na kterém chcete provádět inventuru. Po výběru střediska 
jsou do inventury automaticky načteny všechny položky, u kterých se na 
zvoleném středisku eviduje skladový pohyb.
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Inventury (3/3)
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Šablona
Po vybraní šablony jsou do inventury automaticky načteny všechny 
položky z vybrané šablony.
 
Stav
Stav, ve kterém se inventura nachází (Vystaveno/Nevystaveno).

Poznámka
Libovolná poznámka, kterou chcete připojit k invetuře.

3
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Přehled inventurních šablon zobrazuje všechny dříve vytvořené 
šablony.
Kliknutím na vybraný řadek přehledu dojde k přechodu na detail inventury.
Pomocí ikony tiskárny zobrazíme inventurní šablonu ve formátu pdf.
Rychlé vytvoření inventury ze šablony je možné provést kliknutím na ikonu 
plus ve vybraném řádku přehledu.
Odstranění šablony provedeme kliknutím na ikonu křížku ve vybraném 
řádku.
Novou inventuru vytvoříte kliknutím na tlačítko plus v pravém horním rohu 
obsahové části aplikace.
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Na detailu inventurní šablony můžeme vybrat název šablony a přidat 
libovolnou poznámku.
Při vytvoření nové šablony jsou automaticky načteny všechny skladové 
položky. Tyto položky je možné dále přidávat a odebírat prostřednictvím 
křížku na vybraném řádku.
Pomocí akčního tlačítka (ikona tří teček) v pravé horní části můžete 
rychle přejít na vytvoření inventury z šablony nebo tiskovou sestavu.
Uložení inventurní šablony provedeme stisknutím tlačítka Uložit.
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PDF dokument zobrazuje šablonu ve formátu pdf. Dokument lze 
stáhnout, prohlížet a tisknout.
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Přehled všech dříve provedených skladových operací, ve kterých lze 
vyhledávat dle pořadového čísla operace. Stačí zadat část hledaného 
čísla do políčka Hledat a stisknout klávesu enter. Operace lze dále filtrovat 
podle typu a stavu.
Pokud byla skladová operace vytvořena na základě prodeje 
prostřednictvím pokladní aplikace KASAmax Mobile, je na řádku dané 
operace umístěna ikonka účetního dokladu. Kliknutím na tuto ikonku 
přejdete na účetní doklad.
Pro přidání nové skladové operace klepněte na ikonu plus v pravém 
horním rohu obsahové části. 
Pro zobrazení detailu skladové operace klikněte na řádek vybrané 
operace.
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Na detailu skladové operace probíhá nastavení všech potřebných atributů. 
Vetšinu nastavení je možné dále upravovat. Uložení provedených změn 
nebo vytvoření nové operace provedete kliknutím na tlačítko Uložit vše.
Obdobně jako u invetury je možné změny skladové operace provádět 
pouze do chvíle než je vystavena. Vystavení probíhá kliknutím na tlačítko 
akcí (ikona tří teček) v pravém horním rohu a následně vybraním akce 
Vystavit. 

Číslo
Automaticky generované pořadové číslo skladové operace. Každý typ 
skladové operace má vlastní číselnou řadu a prefix.

Středisko
Výběr střediska, na kterém bude skladová operace provedena.

Cílové středisko
Výběr cílového střediska probíhá pouze pro operaci převod.
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Dodavatel
Pro operaci vratka je nutné vybrat dodavatele, kterému je zboží vráceno.

Skladová operace
Příjem umožňuje naskladnění zboží na středisko. Po provedení operace 
jsou stavy zvoleného střediska navýšeny o vybrané položky a jejich počet.
Výdej je analogickou operací k příjmu, po provedení operace dochází k 
snížení stavů střediska o vybrané položky a jejich počet.
Převod provádí přenesení zboží z jednoho střediska na druhý. Mimo 
zdrojového střediska je nutné vybrat také středisko cílové.
Likvidace odstraňuje zboží ze skladu, možno využít například pro 
nefunkční či zkažené zboží.
Vratka umožňuje vrácení zboží  dodavateli. Po provedení operace je 
zboží odstraněno z vybraného střediska.
Zpracování suroviny umožňuje transformovat libovolnou položku na jiné 
položky. Příkladem může být vepřová půlka, která je dopravena do 
řeznictví a následně zpracována. Výsledkem je 10 Kg plecka, 20 Kg sádla, 
5 Kg kýty atd. Z vybraného střediska je odebrána jedna vepřová půlka a 
zároveň naskladněny všechny položky, které zpracováním vznikly.
Výroba umožňuje naskladnění položek typu výrobek (podrobněji o 
výrobku v sekci Nastavení - Položky). Na středisko je přidáno požadované 
množství výrobku a zároveň odečteny ingredience, ze kterých se výrobek 
skládá.

3
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V záložce Položky jsou primárně zobrazeny všechny vytvořené položky s 
nastavenou nulovou hodnotou ve sloupci Množství v MJ. V seznamu 
můžete vyhledávat dle názvu položky, stačí začít psát do pole Hledat. 
Ty položky, které mají být součástí skladové operaci musí mít vyplněnu ve 
sloupci Množství v MJ nenulovou hodnotu.
Na snímku výše je zobrazena operace výroba, kde mimo položek je také 
nutné vybrat surovinu ke zpracováni.
Pro stisknuté tlačítka Uložit Vše dojde k vytvoření skladové operace a 
implicitnímu nastavení stavu operace na nevystaveno, stejně jako u 
invetur.
Po vystavení operace (ikona tří teček v pravém horním rohu obsahové 
části) jsou upraveny stavy na středisku a operaci již dále nelze upravovat.
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Účetní doklady představují prodeje provedené prostřednictvím 
pokladních zařízení využívající aplikaci KASAmax Mobile. V dokladech lze 
vyhledávat dle čísla dokladu, stačí napsat do pole Hledat část čísla 
účtenky a stisknout klávesu enter.
Účetní doklady, které byly stornovány jsou označeny štítkem Stornováno, 
samotná storno účtenka poté štítkem Storno. Pokud byla účtenka 
odeslána do EET, ale pouze v testovací režimu, je označena štítkem 
Testovací režim.
Pro doklady, jejichž obsahem je alespoň jedna skladová položka (není 
markováno pouze na skupinu nebo částkou) je automaticky vytvořena 
skladová operace výdej. Rychlý přechod na tuto operaci provedete 
stisknutím ikony skladové operace na vybraném řádku.
Po kliknutí na vybraný řádek účetního dokladu dojde k zobrazení jeho 
detailu.
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Podrobné informace o Účetním dokladu jsou k dispozici na jeho detailu. 
Mimo celkové částky, rozpisu položek a DPH jsou k náhlednutí také EET 
kódy, čas vytvoření, způsob úhrady nebo rychlý přechod na skladovou 
operaci výdej vytvořenou společně s dokladem.
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Přehled všech pokladních a vlastních uzávěrek vytvořených 
prostřednictvím pokladní aplikace KASAmax Mobile.
Kliknutím na ikonu tiskárny dojde k zobrazení uzávěrky v tiskové 
sestavě.
Na detailní zobrazení uzávěrky lze přejít kliknutím na vybraný řádek 
uzávěrky.
Přepínat mezi Pokladními a Vlastními uzávěrkami lze v horní části 
obsahové části prostřednictvím záložek.
Nad hlavní částí obsahové části (jednotlivé uzávěrky) jsou zobrazeny 
souhrnné informace všech uzávěrek. Jedná se o celkovou částku, 
průměrnou cenu účtu, stronovanou sumu a počet transakcí. 
Zobrazené uzávěrky a také souhrnné informace lze omezit filtrem data od-
do.



Střediska
Uzávěrky (2/3)

�25

Tisková sestava nabizí zobrazení uzávěrky ve verzi pro tisk. Dokument 
lze prohlížet, příbližovat/oddalovat nebo stáhnout ve formátu pdf.

3
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Na detailu uzávěrky nalezneme podrobné informace o prodejích položek 
a  skupin, typu plateb, časovém rozmezí uzávěrky, stornovaných účtech a 
další.

3
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Report Prodej položek umožňuje získání uhrného přehledu prodejů o 
vybraných položkách a skupinách za časové období.
Pro vytvoření reportu je možné vybrat středisko, nad kterým byly prodeje 
prováděny. Dále datum začátku a konce reportu. Tyto atributy jsou však 
nepovinné.
V sekci Výběr položek a skupin, je nutné vybrát položky a skupiny, 
kterých se bude report týkat. Primárně jsou vybrány všechny položky, 
které se nacházejí v cenících vybraného střediska, respektive všechny 
vytvořené položky, pokud středisko není vybráno.
Po nastavení vlastností reportu můžeme stisknout tlačítko Generovat 
report. Následně proběhne výpočet a zobrazení výsledků.

3
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Výsledný report je seřazen do dvou tabulek, kde obsahem první jsou 
položky, druhé pak skupiny.
Ke každé vybrané položce a skupině jsou zobrazeny uhrnné informace 
o prodejích. Konkrétně se jedná o celkové množství prodaných kusů, 
průměrnou cenu položky, maximální a minimální cenu položky a celkovou 
tržbu s rozpisem na základ, DPH a částku s DPH.

3
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Report Čistý zisk je vypočten na základě zvoleného nastavení. Lze vybrat 
časový úsek od-do a také středisko, nad kterými budou veškeré prodeje 
spočítány. Nastavení těchto atributů není povinné.
Samotný Report zobrazuje obrat, náklady, zisk, likvidaci a čistý zisk ve 
zvoleném období. Přesný popis položek Reportu naleznete přímo v 
aplikaci nebo na snímku obrazovky výše.

3
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Kategorie Dodavatelé zobrazuje přehled všech vytvořených dodavatelů. V 
seznamu lze vyhledávat dle názvu dodavatele, stačí zadat do pole Hledat  
požadovaný řetezec a stisknout klávesu enter.
Zobrazení detailu dodavatele provedete kliknutím na vybraný řádek.
Pro přidání nového dodavatele klepněte na ikonu plus v pravém horním 
rohu obsahové části. 
Pro odstranění dodavatele klepněte na červený křízek.
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Na detailu Dodavatele můžete nastavit a později upravit podrobné 
informace o vybraném dodavateli.
Pro usnadnění zadávání informací o dodavateli lze urychlit zadáním IČ 
subjektu a následným stisknutím tlačítka ARES. Po stisknutí tlačítka dojde 
k vyhledání subjektu prostřednictvím služby ARES Ministerstva financí. 
Pokud je subjekt nalezen informace jsou automaticky vyplněny.

Vytvoření nového dodavatele nebo uložení změn u dodavatele stávajícího 
provedete klilnutím na tlačítko Uložit.
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Přehled zobrazuje všechny vytvořená střediska. 
Nastavené vlastnosti střediska jsou využívány zejména v pokladní aplikaci 
KASAmax Mobile. V případě, že má pokladní zařízení přiřazeno dané 
středisko, využívá jeho nastavení EET, účtenky, uzávěrky nebo ceníku. 
V případě, že dojde k upravám v nastavení střediska, jsou tyto změny 
ihned ohlášeny všem zařízením využívající středisko a to prostřednictvím 
notifikace. Součástí notifikace je také potvrzení aktualizace nastavení.
V pravém horním rohu obsahové části můžete vidět limit počtu středisek. 
V základní verzi aplikace KASAmax Backoffice je limit nastaven na 
hodnotu tři. Pokud máte zájem využívat větší počet středisek, proveďtě 
novou objednávku v sekci licence, případně kontaktujte naši technickou 
podporu.
Pro vytvoření nového střediska klepněte na ikonu plus v pravém horním 
rohu obsahové části.
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Obecná nastavení střediska obsahují atributy adresa, způsob odtěžování 
položek a přiřazení kurzovního listku.

Kód
Automaticky generovaný unikátní kód střediska.

Název
Libovolný název střediska, například Prodejna Brno.

Ulice, Město, PSČ
Adresa střediska.

Kurzovní lístek
Zde můžete vybrat kurzovní lístek, který bude využíván na daném 
středisku (podrobněji v Nastavení - Kurzovní listky).
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Způsob odtěžování položek
Nastavení, které určuje jakým způsobem budou odtěžovány položky, které 
byly prodány na daném středisku. 
Pokud je výbrána možnost středisko, jsou všechny položky odtěžovány z 
daného střediska. 
V opačném případě (vybráno zdrojové středisko) jsou položky odtěžovány 
z toho střediska, které má položka přiřazeno jako své zdrojové středisko 
(Nastavení - Položky). Druhá možnost může být využita v případech, kdy 
jedno středisko položky sice prodáva, ale nemá je vedeny fyzicky ve svých 
stavech. 
Příkladem může být restaurace s barem, kde na baru probíhá veškeré 
markování objednávek. Zde se však fyzicky žádné zboží nenachází, 
pouze probíhá jeho výdej. Je tedy nesmyslné odtěžovat položky ze 
střediska bar. V tomto případě bude nastaveno odtěžování ze zdrojových 
středisek. Samotné odtěžení již proběhne na základě nastavení konkrétní 
položky.

5
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V záložce účtenka můžete podrobně nastavit vzhled účtenky, která bude 
tisknuta na pokladním zařízení s aplikací KASAmax Mobile.

Zobrazit jednotkovou cenu
Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovala u položek 
cena za jednotku. 

Zobrazovat jednotky
Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovaly jednotky u 
položek.

Logo
Nahrajte Vaše logo, to bude následně vytištěno v horní části účtenky. 
Pokud je vybráno barevné logo, automaticky bude převedeno na 
černobíle, aby mohlo být vytisknuto prostřednictvím termotiskárny. 
Doporučujeme vybrat co možná nejjednodušší provedení loga.
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Hlavička
Vyplněný obsah se zobrazí v přední části účtenky, vhodné například pro 
zobrazení názvu společnosti, IČ, DIČ a další.

Patička
Vyplněný obsah se zobrazí ve spodní části účtenky, vhodné například pro 
zobrazení kontaktu.

Obchodní sdělení
Zobrazeno pod patičkou, možno využít například pro reklamní sdělení.

5
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V záložce ceníky lze vybrat libovolný počet dříve definovaných ceníků 
(podrobněji Nastavení - Ceníky). Vybrané ceníky následně vytvoří seznam 
položek a skupin, který je zobrazen na pokladních zařízeních s aplikací 
KASAmax Mobile. Prostřednictvím pokladního zařízení lze následně 
markovat na takto stanovené položky a skupiny.
V případě změny ceníků je automaticky odeslána notifikace do pokladního 
zařízení společně s žádostí o aktualizaci ceníků.
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Nastavení EET je výlučně využívano v pokladních aplikacích KASAmax 
Mobile. Ta zařízení, jenž mají přiřazeno dané středisko odesílají tržby na 
daňový portál dle nastavení EET střediska.

DIČ poplatníka
Daňové identifikační číslo subjektu, pod kterým budou evidovány tržby na 
daném středisku.

Označení provozovny
Označení provozovny přidělené daňovým portálem. Číslo odesíláno 
společně s tržbou na daňový portál.

Režim evidence
Vyběr režimu, ve kterém mají být evidovány tržby.
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Certifikát
Nahrání přiděleného certifikátu ve formátu .p12.

Heslo k certifikátu
Heslo přidělené k certifkátu. Umožní jeho další zpracování a odeslání 
tržby pod zvoleným certifikátem.

Evidovat jako pověřující poplatník
Zaškrtněte v případě, že chcete veškeré tržby evidovat jako pověřující 
poplatník.

DIČ pověřujícího poplatníka
V případě, že jste zaškrtli evidovat jako pověřující poplatník, je nutné 
zadat DIČ poveřujícího poplatníka.

5
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Nastavení zobrazení náhledu a tisku uzávěrky pro aplikace KASAmax 
Mobile. Pokud není některá ze sekcí vybrána, není následně ani 
zobrazena v náhledu a vytištěné účtence pokladního zařízení.
Pro uložení všech provedených změn nebo vytvoření nového střediska 
klikněte na tlačítko Uložit.
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Zde vidíte seznam všech Vašich pokladních zařízení. Pro vyhledání 
konkrétního zařízení zadejte část hledaného názvu do políčka Hledat a 
stiskněte klávesu enter.
Propis zařízení do systému probíhá ve chvíli, kdy se uživatel poprvé 
přihlási do aplikace KASAmax Mobile prostřednictvím uživatelských údajů, 
jednoho z vytvořených uživatelů (více o uživatelích v Účet - Účet). 
Pro zobrazení detailu pokladního zařízení klikněte na vybraný řádek.
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Na detailu zařízení jsou zobrazeny základní informace o zařízení. Některé 
z nic je možné upravovat. Případné změny v nastavení potvrďte tlačítkem 
Uložit.

Název
Název zařízení, který uvádí výrobce.

Identifikátor
Jednoznačný identifikátor zařízení.

Licence
Přiřazená licence u zařízení. V případě zakoupení nové licence je na 
detailu zařízení možné nepřiřazenou licenci přiřadit. Pokud je však 
požadováno převedení licence na jiné zařízení je nutné kontaktovat 
technickou podporu společnosti KASAmax EU s.r.o., tato služba je 
zpoplatněna.



Nastavení
Pokladny (3/3)

 43

Identifikátor pokladního zařízení
Využíván pro zasílání tržeb do EET.

Středisko
Přiřazené středisko.

5
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Seznam všech vytvořených položek v aplikaci. Pro vyhledání položky 
zadejte část jejího názvu do pole Hledat a stiskněte klávesu enter.
Pomocí křížku v právé části řádku můžete položku vyřadit. Po potvrzení 
tohoto kroku bude položka odstraněna z ceníků a stavu skladů. V aplikaci 
však bude dále evidována z důvodu možné přítomnosti na učetních 
dokladech, uzávěrkách a v skladových operacích.
V pravé horní části vedle tlačítka plus můžeme po kliknutí na odkaz 
Vyřazené zobrazit všechny vyřazené položky. V na této stránce můžeme 
vybranou položku znovu obnovit pomocí stisknutí ikony obnovit v pravé 
části řádku. 
Možnost vytvoření nové položky pomocí tlačítka plus v právém horním 
rohu obsahové části.
Zobrazení detailu položky provedete kliknutím na řádek s vybranou 
položkou.
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V záložce obecné provedete základní nastavení položky.

Název
Název položky, například Jelení guláš.

MJ pro evidenci
Vyberte jednotku, v které bude položka evidována, například kus nebo kg.

Zdrojové středisko
Vyberte zdrojové středisko, ze kterého bude položka odtěžována v 
případě, že bude u střediska nastaveno odtěžování na zdrojové středisko 
(Nastavení - Středisko).
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Sazba DPH
Vyberte sazbu DPH, která se vztahuje k položce.

Pořizovací cena
Stanovte pořizovací cenu výrobku, ta bude využívána u dalších operací 
jako je například skladová operace příjem nebo likvidace. Cenu můžete 
individuálně upravovat pro jednotlivé skladové operace přímo v jejich 
detailu.
Cena s DPH a bez DPH jsou provázány a dle stanovené sazby 
automaticky přepočítávány. 

Evidovat skladový pohyb
Pokud chcete, aby položka byla evidována ve stavech skladů zaškrtněte 
políčko evidovat skladový pohyb. 
Položka se ve stavech daného střediska nezobrazí ihned po uložení, ale 
až po provedení nějaké skladové operace s položkou (příjem, výdej, 
prodej na pokladním zařízení). 
V případě, že by se položka ihned přidala do stavů všech středisek, mohlo 
by to mít nežádoucí dopady. Jako příklad můžeme uvést uživatele, který 
chce pod jedním účtem KASAmax Backoffice spravovat svoji restauraci a 
cukrárnu. Pokud by si vytvořil položku větrník, u které by chtěl evidovat 
skladové pohyby, tato položka by se mu zobrazovala i v restauraci. 
Analogicky by měl ve stavech cukrárny svíčkovou, jelení guláš a další.

Prodejní položka
Pokud chcete položku vést jako prodejní, zaškrtněte políčko prodejní 
položka. V opačném případě nebude možné položku přidat do ceníku, 
tudíž ani markovat v aplikaci KASAmax Mobile.

5
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Nastavení vlastností prodeje položky. Záložka se objeví pouze v případě, 
že je u položky v sekci obecné zaškrtnuto prodejní položka.

PLU kód
Identifikátor zboží, pomocí kterého lze zboží vyhledat v pokladní aplikaci 
KASAmax Mobile.

Skupina
Prodejní skupina, do které položka spadá, například pečivo nebo nápoje. 
Červené tlačítko se symbolem plus slouží k rychlému přidání skupiny, 
pokud požadovaná skupina neexistuje.

Položky (4/8)
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Doporučená prodejní cena
Cena, která se bude implicitně načítat při přidání položky do ceníků, není 
však závazná a může být v každém ceníku upravena.
Stejně jako u pořizovací ceny, docházi k automatickému přepočtu ceny s 
DPH a ceny bez DPH.
Doporučená prodejní cena je automaticky přepočítávana podle 
provedených prodejů výrobku. Pokud je cena nastavena na 50 Kč a je 
pravidelně prodávána za 100 Kč, cena bude uměrně s prodeji narůstat.

Položky (5/8)
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Nastavení skladového pohybu položky. Záložka je zobrazena pouze 
pokud jste vybrali v sekci obecné evidovat skladový pohyb.

Typ skladového pohybu
Kusovou položku vyberte pokud chcete zboží evidovat standardním 
způsobem 1:1. Množstevní jednotka zboží může být libovolná, nemusí se 
jednat pouze o kusovou položku.
Při provedení skladové operace změna množství přesně koresponduje se 
zadaným množstvím v operaci.
Příkladem může být hovězí kližka a sud piva. Pokud provedeme 
skladovou operaci příjem, konkrétně přijmeme 2 sudy piva a 5 Kg hovězí 
kližky. Aktuální stav na zvoleném středisku se navýší právě o 2 sudy piva 
a 5 Kg hovězí kližky. 

Položky (6/8)
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Výrobní položka je složena z jednotlivých ingrediencí. Zároveň chceme 
evidovat její počet ve stavech střediska. 
Příkladem může být restaurace, která si ráno přípraví 50 porcí jeleního 
guláše a chtějí evidovat kolik porcí jim zbývá. V tomto případě je nutné 
nejdříve nastavit ingredience, ze kterých se položka jelení guláš skládá. 
Tuto operaci provedeme v záložce skladový pohyb. Po výběru typu 
položky výrobek můžeme přidávat ingredience a množství, ze kterých se 
skládá. 
K naskladnění Výrobku na sklad využijeme skladovou operaci výroba, 
která navýší stav výrobku o požadované množství a zároveň sniží stavy o 
spotřebované ingredience. 
Při samotném prodejí položky jelení guláš již nejsou ze skladu odečítány 
ingredience, ale samotná položka.

Receptura je velmi podobná výrobní položce. Rozdíl je v chování 
skladového hospodářství. 
Nejlepším vysvětlením je konkretní příklad využítí receptury. Tím může být 
prodej párku v rohlíku. Obdobně jako jelení guláš i párek v rohlíku se 
skladá z ingrediencí. Ty stejným způsobem nastavíme v záložce skladový 
pohyb. 
Párek v rohlíku však nechceme vést ve stavech skladů, protože si jej 
nechystéme dopředu, ale přímo při prodeji. Proto není nutné párek v 
rohlíku naskladňovat. Párek v rohlíku budeme tedy rovnou markovat v 
pokladní aplikaci KASAmax Mobile. Ve chvíli, kdy dojde k prodeji, není ze 
skladu odtěžena položka párek v rohlíku, ale její ingredience, tzn. párek, 
rohlík, kečup.

Dodavatel
Ke konkrétní položce můžeme vybrat také dodavatele.

Změny provedené v libovolné ze záložek Obecné, Prodej, Skladový pohyb 
nebo vytvoření nové položky provedete stisknutím tlačítka Uložit vše.

5
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Skladová karta zobrazuje aktuální stavy položky na všech střediscích, 
kde je evidována. Dále obsahuje všechny skladové pohyby, včetně 
pohybu položky v rámci nějaké receptury nebo výrobky (sloupec Součást).

5
Položky (8/8)
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Přehled ceníků, které byly v aplikaci vytvořeny. Pro vyhledání ceníku 
zadejte část názvu do pole Hledat a stiskněte klávesu enter. 
Pro smazání ceníku stiskněte ikonu křížku v pravé části řádku.
Zobrazení detailu ceníku provedete kliknutím na vybraný řádek. 
Nový ceník přidáte tlačítkem plus v pravém horním rohu obsahové části.
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Pří tvorbě ceníku nejdříve vyplntě jeho název, tento název můžete později 
upravit.
Následně vyberte položky, které chcete aby ceník obsahoval. Implicitně 
jsou do nově vytvářeného ceníku načteny všechny položky včetně jejich 
doporučené prodejní ceny. Položky lze jednoduchým způsobem 
odstraňovat pomocí křížku v právé části řádku. Pokud chcete přidat novou 
položku, vyberte ji pomocí našeptávače Vyberte položku a kliknutím na 
položku přidejte do ceníku.
Pokud chcete některou položku vyhledat, zadejte do políčka Vyhledat 
položku v seznamu část jejího názvu a stiskněte klávesu enter.
U každé položky může být upravena sazba a cena. Dále může být 
stanovena u sleva částkou nebo procentem.
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Stejně jako u položek jsou implicitně zahrnuty v novém ceníku všechny 
skupiny. 
Pomocí křížku můžeme odstranit vybranou skupinu. 
Přídání nové skupiny provedeme pomocí našeptávače Vyberte skupinu. 
Po přidání nové skupiny jsou do ceníku automaticky přidány všechny 
položky, které mají danou skupinu přiřazeny, což umožňuje rychlejší 
tvorbu ceníku.
U skupin můžeme upravit jejich sazbu. Stejně jako u položek můžeme 
skupinu vyhledat dle jejího Názvu.
Uložení změn nebo vytvoření nového ceníku provedete stisknutím tlačítka 
Uložit.
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Přehled všech vytvořených prodejních skupin. 
Prodejní skupinu můžete odstranit v právé části vybraného řádku 
prostřednictvím ikony křížku.
Přidání nové skupiny provedete kliknutím na tlačítko plus v právém 
horním rohu obsahové části. 
Na detail skupiny přejdete kliknutím na vybraný řádek.
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Na detailu prodejní skupiny můžeme provést základní nastavení, které 
se projeví zejména v pokladní aplikaci KASAmax Mobile.
Uložení změn v prodejní skupině nebo vytvoření nové potvrďte stisknutím 
tlačítka Uložit.

Název
Název skupiny, například nápoje.

Sazba DPH
Zvolená sazba DPH, ve které budou částky na skupinu markovány.

Barva
Barva ikony skupiny zobrazená v pokladní aplikaci KASAmax Mobile.
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Ikona
Ikona skupiny zobrazená v pokladní aplikaci KASAmax Mobile.
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Skupiny středisek slouží k lepšímu filtrování datového obsahu v aplikaci 
KASAmax Backoffice.
Filtr je dostupný v právém horním rohu obsahové části aplikace, pokud se 
uživatel nachází v sekci Střediska. 
Můžeme si tak například rozdělit střediska na Českou republiku a 
Německo. Následně budeme moci prohlížet všechny přehledy souhrně 
pro střediska, která jsou zařazena do zvolené skupiny.
Pomocí ikony plus v pravém horním rohu obsahové části můžeme přidat 
novou skupinu. 
Smazání skupiny provedeme pomocí křižku v pravé části vybraného 
řádku. 
Na detail skupiny přejdeme kliknutím na vybraný řádek.
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Na detailu skupiny středisek vyplňte název skupiny a následně vyberte 
střediska, které do skupiny budou patřit. 
Uložení provedených změn nebo vytvoření nové skupiny provedete 
stisknutím tlačítka Uložit.
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Pokladní aplikace KASAmax Mobile umožňuje přepočet českých korun na 
cizí měny. K tomuto účelu existují v KASAmax Backoffice kurzovní lístky.
Každý kurzovní listek obsahuje vybrané měny a stanovený kurz k české 
koruně. 
Vytvořené kurzovní listky lze přiřazovat ke střediskům, jejichž nastavení 
využívá pokladní aplikace KASAmax Mobile. Tímto způsobem je možné 
vybrat při prodeji na pokladním zařízení druhou měnu, do které jsou 
české koruny automaticky přepočítány dle kurzovního lístku. Vybraná 
měna je společně s korunami vytištěna na účtence.
Na stránce kurzovní lístky jsou zobrazeny všechny vytvořené kurzovní 
listky. 
Tlačítkem plus v horním rohu obsahové části můžeme přidat nový 
kurzovní listek.
Smazání kurzovního lístku provedeme pomocí křížku v pravé části 
vybraného řádku.
Na detail kurzovního lístku přejdeme kliknutím na vybraný řádek.



Nastavení
Kurzovní lístek (2/2)
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Pro každý kurzovní listek je nutné stanovit název a přidat požadované 
měny společně s kurzy.
Uložení provedených změn nebo vytvoření nového kurzovního lístku 
provedete stisknutím tlačítka Uložit.

Název
Zadejte libovolný název kurzovního lístku, který Vám umožní lístek 
dohledat.

Přidání měny
Vyberte měnu a stanovte kurz k české koruně, následně klikněte na 
tlačítko plus pro přídání měny na kurzovní lístek.



Účet
Licence
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V Licencích můžete zkontrolovat Vaše aktivní licence pro aplikaci 
KASAmax Mobile, stavající tarif KASAmax Backoffice a přehled všech 
Vašich objednávek.
Dále v sekci můžete ihned provést objednávku licencí KASAmax Mobile 
nebo tarifu pro KASAmax Backoffice. Licence či tarif Vám bude ihned 
aktivován a nic Vám nebude bránit ve využívání požadovaných služeb.
V případě, že si nevíte s nečím rady neváhejte se obrátit na naši 
technickou podporu.



Účet
Účet
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V kategorii Účet můžete upravovat informace o Vašem účtu, název firmy, 
kontaktní údaje. 
Uložení změn provedete tlačítkem uložit.



Účet
Uživatelé (1/2)
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V kategorii Uživatelé je přehled všech přidaných uživatelů. Vybraného 
uživatele můžete vyhledat zadáním části jeho jména do pole Hledat a 
stisknutím klávesy enter.
Přidání nového uživatele provedete kliknutím na tlačítko plus v pravém 
horním rohu obsahové části.
Zobrazení detailu uživatele provedete kliknutím na vybraný řádek.



Účet
Uživatelé (2/2)
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V detailu uživatele můžete upravovat jméno, emailovou adresu a heslo.
Pokud přidáváte uživatele nového, bude mu odeslán potvrzovací email a 
jeho stav nastaven na nepotvrzeno. Uživateli bude umožněno přihlášení 
do systému až ve chvili kdy účet potvrdí prostřednictvím emailové zprávy.
Provedene změny potvrďte pomocí tlačítka uložit.



Manuály
Přehled manuálů
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V sekci manuály naleznete podrobný manuál pro aplikace KASAmax 
Mobile a KASAmax Backoffice. 
Dále je k dispozici také průvodce migrací dat z aplikace MAXiPokladna 
do aplikace KASAmax Mobile.
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Technické oddělení

Telefon
+420 543 213 776

Email
podpora@kasamax.cz

Provozní doba technického oddělení je 
vždy od 8:00 do 17:00
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KASAmax Showroom

Adresa
Olomoucká 1159/40
618 00, Brno

Otevírací doba
Po: 9:00 – 17:00
Út: 9:00 – 17:00
St: 9:00 – 17:00
Čt: 9:00 – 17:00
Pá: 9:00 – 17:00

KONTAKT
Technické oddělení a Showroom

mailto:podpora@kasamax.cz

