EET pokladna zdarma

REGISTRACE A INSTALACE EET CERTIFIKÁTU
První přihlášení
Z AppStore stáhněte aplikace Smable a spusťte ji.
Vyplňte svůj e-mail a zvolte si heslo, které musí
mít minimálně 6 znaků. Po stisknutí tlačítka „Registrovat se“ vyplňte údaje o své provozovně.
Zvolte název provozovny a jako verzi vyberte
Verze zdarma. Doplňte platby, DPH a informace
o firmě.
Pozn. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme,
abychom vám umožnili přihlášení do vzdálené
plochy a také příjem denních tržeb a statistik.
V případě nejasností kontaktujte technickou
podporu na telefonu +420 601 384 227.

Nastavení EET
Na svém PC si otevřete internetové stránky
www.smable.cz a vpravo nahoře klikněte na „Backoffice“.
Přihlaste se pomocí údajů,
které jste zadávali při registraci
do pokladny (viz kapitola První
přihlášení).
Klikněte vlevo v menu na „Průvodce nastavení EET“ a dále
postupujte podle instrukcí,
které se objeví na obrazovce.
Nejprve je nutné „Zapnout
EET na Smable“.
Po kliknutí na „pokračujte zde“
se otevře následující menu. Jak
je uvedeno v nápovědě, údaje
potřebné k vyplnění získáte
na daňovém portálu nebo finančním úřadu. Jde především
o vyplnění čísla provozovny
a získání certifikátu.
V tomto kroku zadejte pouze
DIČ a číslo provozovny, kterou
máte registrovanou na daňovém portálu.
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Úspěšné zadání potvrdí následující obrazovka.
Nyní je třeba nainstalovat samotný
certifikát, který identifikuje Vaši firmu
a zařízení.
Certifikát získáte na portálu daňové
správy – www.etrzby.cz. Vygenerování
nového certifikátu trvá až 3 dny.
Certifikát do konkrétní pokladny /
terminálu vložíte na webové strance
www.smable.cz v Backoffice přes menu
Nastavení – Pokladny.
Zadejte název pokladny a následně přes
tlačítko Choose File vyberte ve svém počítači stažený certifikát s koncovkou p12.
Pak vše uložte tlačítkem Uložit.
Po nainstalování certifikátu je vše hotovo,
stačí pouze vypnout/zapnout pokladnu
a můžete začít používat program Smable
s podporou EET zdarma.
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ BEZPLATNÉ APLIKACE SMABLE
Volitelná položka

Příklad:

Prodej pěti kusů zboží v ceně 26 Kč
s 5% slevou

Odmazání ceny
Zadání DPH položky
Mínusová cena
Sleva na položku

Používáme v základním tarifu, nebo pokud
nemáme položku zadanou. Také se používá
pro položku, u které neznáme konečnou
cenu, např. dopravné

Počet položek
Tímto položku přidáte do objednávky

Nejprve je třeba zvolit typ DPH. Pokud nejste plátci nebo máte jednu daňovou sazbu, volba DPH
nebude vidět.
Kliknutím na mínus dostanete částku v mínusu, opakovanou volbou se vrátíte do kladné částky.
Slevu na položku lze vyjádřit také procentuálně. Klepněte na tlačítko % a zvolte číslo (1–100).
Křížkem („X“ = násobení) zadáte počet právě zadané částky.
Kliknutím na šipku zpět s křížkem postupně odmazáváte jednotlivé číslice.
Tlačítkem „Přidat“ položku přidáte na účtenku.

Detail objednávky
V detailu objednávky uvidíte podrobnosti právě vytvářené
účtenky.
SLEVA – nastavení slevy na celou objednávku; lze nastavit
důvod slevy či nikoliv (přednastaveným důvodem je jednoduše „sleva“)
STORNO – po kliknutí budete ještě jednou dotázáni, zdali
jste si opravdu přáli stornovat objednávku; pokud ano,
objednávka se automaticky uloží do Backoffice se stavem
Storno
Kliknutím na položku můžete rychle změnit počet položek.
Jestliže budete položky odebírat („mínus“) v modulu Manažer, budete muset zadat čtyřmístný pin manažera pro
odemčení položky.
Smazání položky jednoduše provedete tažením položky do strany. Po smazání budete mít ještě
možnost vrátit položku zpět.
Dále je umožněno zadání poznámky pro případ nastavení poznámky na bonovačku.
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Platba a tisk účtenky
K placení objednávky se dostanete kliknutím na konečnou
cenu.
Nyní si můžete zvolit některý z předdefinovaných typů
plateb dle Backoffice. Stačí kliknout na vybraný způsob
platby.
Do pole „Částka přijata“ můžete vložit částku, která se
projeví na účtence.
Chcete platbu zaevidovat s tiskem, nebo bez? V obou
případech bude transakce zavedena do Backoffice. V případě, že jste k objednávce přiřadili zákazníka, bude mu
zaslána účtenka taktéž na e-mail.
Pokud si přejete účtenku zaevidovat do EET, je třeba zaškrtnout políčko „Zahrnout do EET“. To si můžete nastavit
také jako pevnou předvolbu v Backoffice v rámci Nastavení/Pokladna/Rozhraní.
V případě, že si zákazník uskutečnění dané transakce
rozmyslel (např. chce zaplatit až později), stačí stisknout
volbu „Zpět“, která umožňuje celou transakci stornovat.

Vrácení/Storno zaplacené transakce
Pokud v detailu transakce (menu Transakce) klikneme
na zvolenou transakci, následně na „+“ a po rozbalení
tlačítek na „rotující šipky“, dostaneme se do rozhraní
pokladny, kde se zobrazí veškeré položky transakce.
Storno provedeme kliknutím na tlačítko mínusové částky.
Stornovat lze celou účtenku, nebo jen její část.
Po dokončení storna se vrácená transakce zobrazí v Přehledu transakcí pokladny i v Backoffice.
Přístup ke vzdálené ploše: https://backoffice1.smable.cz

Kontakt:
Smable
Telefon: +420 601 384 227
E-mail: info@smable.cz
www.smable.cz
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