KASAMAX MOBILE
O Aplikaci

Aplikace, která má svoje kořeny v oblíbené aplikaci
MAXiPokladna, byla uvedena na trh v listopadu 2017. Přináší
však celou řadu vylepšení a inovací. Ty odpovídají
nejmodernějším trendům a splňují veškeré požadavky, které
na tyto aplikace podnikatelé v dnešní době kladou.
Společnost KASAmax při vývoji aplikace zúročila veškeré
zkušenosti, které má v oboru pokladních systémů za více než
13let svého působení.
KASAmax Mobile přináší svým uživatelům nejen moderní
design, ale především celou řadu užitečných funkcí, které
usnadňují podnikání. Mezi hlavní novinky patří kurzovní lístky,
platby v cizích měnách, prodej na položky nebo markování
na vice identifikačních čísel (IČO).
Velmi užitečná je možnost propojení s novou webovou
aplikací KASAmax Backoffice. Díky této aplikaci má
podnikatel vynikající přehled o tom, co se na kterém jeho
pokladním zařízení právě účtuje, v reálném čase vidí, jaký je
stav jeho skladů, zná aktuální ceníky nebo kurzovní lístek. Má
tedy celé podnikání přehledně pod kontrolou a vůbec nezáleží,
jestli se jedná o drobného živnostníka nebo větší provoz.
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STAŽENÍ APLIKACE
Android

Aplikace je dostupná ke stažení v aplikaci Google Play pro
zařízení s operačním systémem Android.

Minimální požadavky
•

Mobilní zařízení s operačním systémem Android verze 4.4 a
vyšší

•

Připojení k internetu
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Přihlášení

Pro přihlášení zadejte svou emailovou adresu a heslo pro
produkty společnosti KASAmax s.r.o. Po zadání klepněte na
tlačítko Přihlásit.

V případě, že ještě nejste registrováni, klepněte na tlačítko
Registrovat.

Pokud si nepamatujete heslo, můžete si nechat poslat nové.
Pro tuto možnost klepněte na odkaz Zapomenuté heslo.
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Registrace nového účtu

Po spuštění aplikace je nutná Vaše registrace. Vyplňte svoje
jméno a příjmení, email a heslo. Registraci dokončíte stiskem
tlačítka registrovat.

Pokud vše proběhlo v pořádku, bude Vám na zadanou
emailovou adresu odeslán potvrzovací email. Obsahem emailu
je odkaz, na který pro dokončení registrace musíte kliknout.
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Obnova hesla

Pro obnovu hesla zadejte svůj registrační email. Na tento email
Vám pak po klepnutí na tlačítko Obnovit bude zasláno nové
heslo.

Doporučujeme Vám si heslo po přihlášení co nejdříve změnit.
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PROSTŘEDÍ APLIKACE
Domovská stránka

Prodej
Nabízí možnost prodeje zboží.
Sortiment
Definice skupin a položek.
Otevřené účty
Přehled neuzavřených (otevřených) účtů.
Transakce
Přehled všech uzavřených účtů a přehledy EET.
Nastavení
Nastavení aplikace KASAmax.
Uzávěrky
Konečný soupis všech transakcí
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PROSTŘEDÍ APLIKACE
Postranní menu

Pro zobrazení postranního menu klepněte vlevo nahoře na
ikonu. Menu Vám umožňuje rychle přistoupit k dodatečným
funkcím aplikace, dále pak umožňuje rychlý přechod na
nastavení účtu klepnutím na Vaše jméno a registrační email.

Stornovat

Prodej v záporném režimu. Položky budou na účet přidávány s
mínusovou hodnotou.
EET
Přehled odeslaných a neodeslaných transakcí do EET.
Nastavení
Nastavení aplikace.
Synchronizovat
Synchronizace pokladní aplikace se vzdálenou správou.
Licence
Správa a možnost nákupu licence pokladní aplikace.
O Aplikaci
Popis aplikace a kontakty na technickou podporu.
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NASTAVENÍ
Vše

Obrazovka nastavení obsahuje bohaté možnosti nastavení
Vaší pokladní aplikace.
Jednotlivé kategorie jsou popsány v následujících kapitolách.
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NASTAVENÍ
Můj účet

Okno obsahuje informace o uživateli a možnost změny hesla
pro přihlášení. Změnu hesla provedete klepnutím na ikonu v
pravém horním rohu a výběrem možnosti Změnit heslo.
V pravém dolním rohu je tlačítko pro odhlášení z aplikace.
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NASTAVENÍ
Obecné

Zámek natočení obrazovky
Umožňuje uzamknout natočení obrazovky na výšku nebo na
šířku.

Velikost uživatelského rozhraní

Zvětšuje grafické uživatelské prvky aplikace. Přílišné zvětšení
může způsobit přetékání některých prvků a doporučuje se
pouze pro velké displeje.

Režim insomnie
Zabrání aplikaci přejít do režimu spánku, displej tedy zůstane
svítit. Nedoporučujeme u OLED displejů, kde může dojít k
jejich vypálení.

Notifikace
Umožňuje nastavit režim notifikací z webového rozhraní
aplikace.
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NASTAVENÍ
Střediska

Zobrazuje střediska, která jste si nastavili ve vzdálené správě.
Po zvolení střediska dojde také ke stažení nastavení účtenky,
EET a ceníků.
Prosím, berte na vědomí, že aktualizací sortimentu ze
vzdálené správy dojde ke smazání lokálních položek, které
nejsou přítomny ve vzdálené správě.
Adresa vzdálené správy je:
https://backoffice.kasamax.cz
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NASTAVENÍ
Prodej 1/2

Plátce DPH
Aktivujte, pokud jste plátce DPH. Zobrazuje sazby DPH na
obrazovce prodeje, u položek a na účtence.
Zobrazení při prodeji
Nastavuje režim markování, kde je možné kombinovat
markování na částku, položky, skupiny nebo sazby DPH.
Zaokrouhlení
Zaokrouhluje výslednou částku na účtence. V případě, že jste
plátci DPH, je hodnota zaokrouhlení evidována v 0% sazbě
DPH.
Rychlý prodej
V případě zatržení je přeskočen detail platby a částka
transakce je uhrazena zvolenou platbou na obrazovce
prodeje.
Výběr střediska během prodeje
Umožňuje výběr střediska během prodeje. Tím je umožněno
dokončovat transakci na různá střediska a IČA. Společně se
střediskem se transakci nastaví účtenka a EET.

Dokončení transakce
Nastavuje, jak má být dokončena transakce. Umožněno je
odeslat transakci emailem, tisknout, nebo nedělat nic.
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NASTAVENÍ
Prodej 2/2

Zobrazení skupin
Určuje, jakým způsobem budou zobrazeny skupiny na
obrazovce prodeje.
Fiskalizace
Nastavuje tlačítka pro dokončení transakce. Při volbě Vybrat
během prodeje je na uživateli, zda odešle nebo neodešle
transakci do EET.
Přidávání položek na účet
Určuje, zda kusové položky přidávat po jednom, nebo pomocí
číselníku.
Pořadové číslo následné transakce
Stanovuje pořadové číslo následující transakce.
Přijímané platební metody
Platební metody, které se mají zobrazovat na obrazovce
prodeje.
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NASTAVENÍ
EET Obecné

Obecné nastavení EET obsahuje možnosti nezávislé na
certifikátu.
Identifikátor zařízení
Identifikátor pokladního zařízení. Mějte, prosím, na paměti, že
každé Vaše pokladní zařízení by mělo mít unikátní
identifikátor.

Testovací režim
Účtenky odeslané v testovacím režimu nejsou fiskalizovány.
Maximální doba odezvy
Určuje maximální dobu, po kterou aplikace čeká na server
finanční správy.
Pověřený poplatník
Pokud Vás fiskalizací tržeb pověřil jiný poplatník, zatrhněte
tuto možnost. Nezapomeňte také zadat jeho DIČ, aby
evidence byla korektní.
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NASTAVENÍ
EET Certifikát

Na této obrazovce si můžete nahrát svůj certifikát. Kromě
toho nezapomeňte zadat heslo, svůj DIČ a korektní
identifikátor provozovny, který jste si zvolili ve webové
aplikaci finanční správy.

DIČ poplatníka

Váš DIČ, ke kterému se certifikát vztahuje.
Identifikátor provozovny
Identifikátor provozovny zvolený ve webové aplikaci finanční
správy
Režim evidence
Režim pro evidenci tržeb.
Certifikát
Soubor s příponou .p12
Heslo k certifikátu
Heslo, které jste si zvolili k certifikátu ve webové aplikaci
finanční správy
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NASTAVENÍ
Účtenka

Logo
Logo, které se bude tisknout na účtence. Po nahrání loga
bude obrázek převeden do černobílého režimu. Jeho
reprezentaci uvidíte po nahrání obrázku.
Zobrazovat jednotkovou cenu
V případě zatržení bude na účtence u položek zobrazena cena
za jednotku.
Zobrazovat jednotku z položky
V případě zatržení se u položek zobrazují jejich měrné
jednotky
Hlavička
Text v hlavičce účtenky. První řádek je tisknut tlustým
písmem.
Patička
Text v patičce účtenky.
Reklamní sdělení
Text pod patičkou účtenky.
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NASTAVENÍ
Tiskárna

Aktuálně podporujeme pouze tiskárny ESC/POS s rozhraním
Bluetooth.
Pro spárování tiskárny musíte mít zapnuté Bluetooth.
Klepněte na tlačítko vyhledat pro vyhledání aktivních zařízení.

Tisk diakritiky
Tisk diakritiky na účtence, pokud je podporováno tiskárnou.
Počet znaků na řádku
Určuje počet znaků na řádku. Tato hodnota se odvozuje od
šířky papíru, na který tiskárna tiskne.
Otevřít pokladní zásuvku
Určuje, zda po tisku účtenky otevřít pokladní zásuvku.
Pokladní zásuvka musí být připojena ke spárované tiskárně.
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NASTAVENÍ
Kurzovní lístek

Kurzovní lístek, který se používá při prodeji v cizí měně.
Přidání nového kurzu provede klepnutím na tlačítko v pravém
dolním rohu.
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NASTAVENÍ
Zálohy

Zde vidíte online zálohy všech Vašich zařízení. Můžete tak
obnovit data i z jiných zařízení. Jméno a identifikátor zařízení
vidíte u každé zálohy.
Novou zálohu vytvoříte klepnutím na tlačítko vpravo dole.
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NASTAVENÍ
Servisní režim

Servisní režim umožňuje
servisnímu technikovi.

zpřístupnit

pokladní

aplikaci

Aby se technik k Vašemu zařízení mohl připojit, potřebuje
znát alespoň z části kód, který je zobrazen na Vašem zařízení
po vstupu do servisního režimu.

Jak to funguje?
Se zařízením se vytvoří oboustranné spojení, pomocí kterého
může technik zasílat Vaší aplikaci zprávy, na které mu
aplikace odpovídá. Díky tomu může náš technik zjistit, jestli
máte vše správně nastaveno.
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PRODEJ
Obrazovka prodeje

Obrazovka prodeje umožňuje prodej sortimentu koncovému
zákazníkovi. Formát obrazovky je závislý na nastavení
prodeje. Jednotlivé formáty jsou popsány v následujících
kapitolách.

Úprava účtenky

Pro editaci aktuální účtenky táhněte prstem zprava doleva. Na
obrazovku prodeje se dostanete tažením opačným směrem.
Vyhledání položky
Pro vyhledání konkrétní položky dle názvu nebo PLU klepněte
vpravo nahoře na ikonu lupy.
Zrušení aktuálního účtu
Pokud chcete transakci vynulovat, musíte klepnout na tlačítko
Zrušit. Klepnutí na ikonu pro návrat zpět účet nevynuluje.
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Prodej
Editace účtenky

Editace účtenky slouží k přehledu aktuálního účtu.
Zde můžete měnit počet jednotlivých položek, nebo je zcela
smazat.
Klepnutím na název položky se Vám otevře okno, kde můžete
kromě jiného editovat i název položky, který se zobrazí na
účtence.

Název účtenky
Účtenku můžete pojmenovat v horní části obrazovky. Po
klepnutí na ikonu tužky se Vám zobrazí okno, ve kterém
uvidíte poslední použité názvy. Poklepáním na jeden z názvů
se tento použije pro aktuální účet.
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PRODEJ
Editace položky

Po rozkliknutí položky na editaci účtenky máte možnost
položce změnit název, editovat její počet a nastavit cenu za
jednotku.
Pro potvrzení změn klepněte na tlačítko v pravém dolním
rohu, pro zrušení klepněte na křížek nahoře vpravo.
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PRODEJ
Prodej pomocí číselníku

Při prodeji pomocí číselníku provádíte markování na částku
za pomocí operací klasického kalkulátoru.
V případě, že jste plátce DPH, klepněte na požadovanou
sazbu DPH, jakmile máte v číselníku nastavenou
požadovanou částku. Položka v dané sazbě a danou částkou
se pak přidá do účtu.
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PRODEJ
Prodej na skupiny

V režimu prodeje na skupiny máte zobrazeny skupiny z
Vašeho sortimentu.
Po klepnutí na skupinu se Vám zobrazí výběr položek z dané
skupiny. Jakmile jste s výběrem položek spokojeni, potvrďte
tlačítkem vpravo dole. Pro zrušení klepněte na křížek vpravo
nahoře. Pokud chcete položku vynulovat, podržte na ní prst
po dobu 2 sekund.
Po potvrzení se položky přidají na účet.
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PRODEJ
Prodej na položky

V režimu prodeje na položky jsou na obrazovce zobrazeny
všechny položky. Ikony a barvy odpovídají skupinám, do
kterých patří.
Po klepnutí na položku je položka přidána na účet. Aktuální
množství dané položky na účtu je zobrazeno v pravém horním
rohu položky.
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PRODEJ
Kombinace prodeje na položky/skupiny a číselníku

Předchozí režimy lze kombinovat do jednoho.

Číselník a skupiny
Tento režim umožňuje markování na skupiny. Číselníkem si
nadefinujte částku a poté klepněte na požadovanou skupinu.
Ta se poté přidá do účtu.
Pokud klepnete na skupinu s nulovou hodnotou, dojde k
otevření okna s položkami dané skupiny.
Číselník a položky
Tento režim umožňuje kombinaci
číselníku a markování na položky.

markování

pomocí
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PRODEJ
Širokoúhlé zobrazení

Širokoúhlé zobrazení využívá
šířku zařízení na maximum. Po
levé
straně
je
přehled
namarkovaného zboží.
Zbytek plochy je vyplněn v
závislosti na nastavení režimu
prodeje.
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PRODEJ
Platba

Tato obrazovka je dostupná pouze tehdy, pokud nemáte v
nastavení zaškrtnutu možnost Rychlý prodej.

Název
Možnost pojmenovat účtenku

Sleva
Stanovení slevy na účtenku
Prodej v cizí měně
Přepočet koncové částky ve zvolené měně. Tato možnost je
dostupná pouze tehdy, pokud je v kurzovním lístku definován
alespoň jeden kurz.
Úhrady
Zvolte částku, jakou jste přijali od zákazníka. Kliknutím na
tlačítko Uhradit dojde k přiřazení kompletní částky k danému
typu platby.
Shrnutí
Obsahuje rozpis částky včetně slev, zaokrouhlení a vrácení.
Taktéž je zde zobrazena přepočítaná částka v cizí měně.
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PRODEJ
Kontrola účtenky

Obrazovka pro kontrolu účtenky před dokončením prodeje
zobrazuje náhled účtenky pro tisk.
Ve spodní části obrazovky máte možnost dokončit transakci
s fiskalizací, nebo bez. Tato tlačítka lze nastavit v nastavení
prodeje pod možností Fiskalizace.
Pokud je nastavena možnost Vždy, je zobrazeno pouze
tlačítko Dokončit a transakce je dokončena s EET. Pokud
Nikdy, je zobrazeno pouze tlačítko Dokončit a transakce je
dokončena bez EET.

Pozn.: Logo se aktuálně na účtence nezobrazuje i přesto, že
je nastaveno.
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SORTIMENT
Skupiny

Na obrazovce sortimentu a záložce Skupiny vidíte skupiny,
které máte nadefinovány ve svém pokladním zařízení.
U každé skupiny vidíte její ikonu, barvu a počet položek, které
jsou ke skupině přiřazeny.
Skupinu přidáte klepnutím na tlačítko v pravém dolním rohu
obrazovky.
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SORTIMENT
Skupina

Název
Název skupiny
DPH
Daň z přidané hodnoty
Oblíbená skupina
Oblíbené skupiny se budou na obrazovce prodeje řadit na
začátek seznamu.
Ikona
Ikona skupiny. Ikona bude zobrazena také u položek dané
skupiny.
Barva
Barva skupiny. Barva bude aplikována také u položek dané
skupiny.
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SORTIMENT
Položky

Na obrazovce sortimentu a záložce Položky vidíte položky,
které máte nadefinovány ve svém pokladním zařízení.
Položky jsou kategorizovány pro větší přehlednost do skupin.
Položku přidáte klepnutím na tlačítko v pravém dolním rohu
obrazovky.
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SORTIMENT
Položka

Název
Název položky.
PLU
Kód pro vyhledání produktu.
Cena
Cena za položku s DPH.
Skupina
Skupina, pod kterou položka spadá.
Měrná jednotka
Měrná jednotka položky. Pokud je měrná jednotka jiná než
Kus, je při prodeji zadáváno množství pomocí číselníku.
DPH
Sazba DPH pro danou položku.
Sleva
Umožňuje definovat permanentní slevu na položku.
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OTEVŘENÉ ÚČTY
Tvorba otevřeného účtu

Na obrazovce prodeje vpravo nahoře klepněte na ikonu pro
rozbalení nabídky. Zde máte možnost aktuální účet uložit.
Před uložením musíte účtenku pojmenovat. Přejděte proto na
Úpravu účtenky tažením prstu zprava doleva. Zde, v horní
části obrazovky, zadejte název účtenky.
Nyní můžete účtenku dle výše popsaného návodu uložit.
Takto uložená účtenka je přidána do seznamu otevřených
účtů. Na jejich přehled se dostanete z hlavní obrazovky.
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OTEVŘENÉ ÚČTY
Přehled otevřených účtů

Zde vidíte všechny své otevřené účty, které jsou
kategorizovány do dnů a řazeny od nejmladšího po nejstarší
shora dolů.
Rozkliknutím účtenky se dostanete na obrazovku prodeje, kde
můžete pokračovat v markování.
V případě, že chcete účtenku zrušit, klepněte na ikonu křížku
dané účtenky a potvrďte.
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TRANSAKCE A UZÁVĚRKY
Přehled transakcí

Přehled transakcí zobrazuje transakce kategorizované do
jednotlivých dnů. Dny jsou řazeny shora od nejnovějších po
nejstarší.
Transakce jsou dále rozděleny podle způsobu, jakým byly
uhrazeny. Takto rozdělené transakce si zobrazíte klepnutím
na příslušnou záložku.

EET
Pro zobrazení přehledu elektronické evidence tržeb klepněte
vpravo nahoře na nápis EET.
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TRANSAKCE A UZÁVĚRKY
EET

Podkategorií transakcí je obrazovka EET. Zde vidíte přehled
odeslaných a neodeslaných transakcí do EET a přehled
takových, které byly záměrně dokončeny bez EET.
Odeslání neodeslaných transakcí do EET provedete klepnutím
na tlačítko v pravé dolní části obrazovky.
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TRANSAKCE A UZÁVĚRKY
Detail transakce 1/2

Na detailu transakce lze vidět její souhrn a provádět další
operace pomocí tlačítka vpravo dole, které jsou popsány v
následující kapitole.

Souhrn transakce
Obecný přehled transakce, který informuje zejména o jejím
stavu.
Souhrn DPH
Rozpis sazeb DPH.
Úhrady
Rozpis plateb, pomocí kterých byla účtenka uhrazena.
EET
Kódy FIK a BKP obdržené z finanční správy a režim odeslání.
Položky
Rozpis položek na účtence.

41

8

TRANSAKCE A UZÁVĚRKY
Detail transakce 2/2

Tisk účtenky
Tisk kopie účtenky.
Zobrazit účtenku
Zobrazí náhled účtenky.
Odeslat emailem
Odeslání účtenky emailem ve formátu pdf.
Odeslat do EET
V případě, že účtenka nebyla odeslána do EET nebo se ji
nepodařilo odeslat, je tato možnost zpřístupněna pro
dodatečné odeslání.
Stornovat
Vytvoření nové účtenky, která bude stornovat účtenku
aktuální.
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TRANSAKCE A UZÁVĚRKY
Uzávěrky

Menu Uzávěrky nabízí možnost pokladního nebo vlastního
součtu všech evidovaných transakcí v pokladní aplikaci
KASAmax Mobile.
Uzávěrku vygenerujete stiskem tlačítka vpravo dole.

Vlastní uzávěrky
Pro tvorbu vlastní uzávěrky přejděte na záložku Vlastní a
klepněte na tlačítko vpravo dole. Po zadání požadovaného
časového rozmezí potvrďte tlačítkem pro vytvoření.
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KONTAKT
Technické oddělení

Telefon
+420 543 213 776
Email
podpora@kasamax.cz

Provozní doba technického oddělení je každý všední den od 8:00 do 17:00.
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KONTAKT
Showroom

KASAmax Showroom
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
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