
Migrace dat z aplikace MAXiPokladna



KASAMAX MOBILE

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.

O Aplikaci

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://backoffice.kasamax.cz/%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGTUFBUUdj09npkfswUI18QcxABZw&sa=D&usg=AFQjCNEkTRam7slkd0lBvm0l7ziIH-2i1Q
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STAŽENÍ APLIKACE

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

Pro vyhledání aplikace v obchodě Google Play zadejte do
vyhledávače její název: KASAmax Mobile.

Minimální požadavky

• Mobilní zařízení s operačním systémem Android verze 4.4 a
vyšší

• Připojení k internetu

Android
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE

Pro přihlášení zadejte svou emailovou adresu a heslo pro
produkty společnosti KASAmax EU 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
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Registrace nového účtu

2

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.

Pozn.: Pokud máte účet v aplikaci MAXiPokladna, nemusíte
provádět novou registraci. Pro přihlášení do aplikace KASAmax
Mobile použijte přihlašovací údaje, které používáte pro aplikaci
MAXiPokladna.
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PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE

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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Obnova hesla
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MIGRACE

Před migrací dat spusťte aplikaci MAXiPokladna.

Na hlavní obrazovce klepněte na Nastavení. Na obrazovce
nastavení pak v dolní části poklepejte na možnost Zálohy.

Novou zálohu vytvoříte klepnutím na tlačítko v pravém dolním
rohu.

Aplikaci zavřete, ale neprovádějte odinstalaci, dokud úspěšně
nedokončíte migraci dat v aplikaci KASAmax Mobile.
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Příprava zálohy v aplikaci MAXiPokladna
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MIGRACE
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Domovská stránka
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Spusťte aplikaci KASAmax Mobile a přihlaste se pod svým
účtem.

Možnost migrace dat naleznete pod nabídkou Nastavení.

Pro vstup do nastavení klepněte na tlačítko Nastavení v
pravém dolním rohu domovské stránky aplikace.



MIGRACE

V nabídce nastavení sjeďte dolů a poklepejte na možnost
Migrace.
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Nastavení
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MIGRACE

Po poklepání na možnost Migrace budete přesměrování na
obrazovku průvodce migrací.

Tento průvodce Vám pomůže migrovat Vaše data z pokladní
aplikace MAXiPokladna.
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Průvodce migrací
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MIGRACE

Mějte prosím na paměti, že migraci byste měli provést pouze
jednou. Pokud provedete migraci opakovaně, může dojít k
duplikaci Vašich dat.
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Opakovaná migrace
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MIGRACE

Než budete provádět samotnou migraci, musíte mít v aplikaci
MAXiPokladna vytvořenou zálohu.

Zálohu dat v aplikaci MAXiPokladna provedete v sekci
Nastavení - Zálohy, klepnutím na tlačítko v pravém dolním
rohu.
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Příprava zálohy
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MIGRACE

Pokud máte zálohu připravenou, pustí Vás aplikace dál.

V tomto kroku je potřeba zadat emailovou adresu, kterou jste
používali pro přihlášení v pokladní aplikaci MAXiPokladna.

Po zadání emailové adresy poklepejte na tlačítko Ověřit.
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Ověření účtu
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MIGRACE

Po úspěšném ověření dojde k zobrazení dat, která budou
migrována do aplikace KASAmax Mobile. Pokud je vše v
pořádku, poklepejte na tlačítko Migrovat.
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Data

3



MIGRACE

Vaše data můžete přiřadit konkrétnímu středisku, které jste si
dříve vytvořili v aplikaci KASAmax Backoffice. Přiřazení ke
středisku není povinné, není však možné později data
dodatečně středisku přiřadit.

Pokud si přejete data přidružit středisku, doporučujeme si
střediska nejdříve vytvořit ve vzdálené správě KASAmax
Backoffice.

Pokud si data nepřejete přidružit žádnému středisku, zvolte
možnost Bez střediska.

Volbu potvrďte poklepáním na tlačítko Potvrdit.
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Výběr střediska
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https://backoffice.kasamax.cz/
https://backoffice.kasamax.cz/


MIGRACE

Gratulujeme!

Úspěšně jste převedli data z aplikace MAXiPokladna do nové
aplikace KASAmax Mobile.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání a mnoho
vydaných účtenek.

Pro seznámení s novou aplikací KASAmax Mobile si
nezapomeňte stáhnout uživatelskou příručku.
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Dokončení
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https://www.prodejpokladen.cz/index.php?controller=attachment&id_attachment=7


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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Technické oddělení a Showroom

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Telefon

+420 543 213 776

Email

podpora@kasamax.cz

Provozní doba

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

mailto:podpora@kasamax.cz

