Evoneet – návod k použití
Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama
přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je zdarma.
Aby účtenka splňovala zákonné údaje, je potřeba spárovat aplikaci s certifikátem a nastavit fakturační údaje. Toto
můžete udělat ve třech krocích:
1) Získání certifikátu a čísla provozovny
Na CzechPointu nebo Finančním úřadě získáte přístupy na portál etrzby.cz. Na tomto portálu si necháte
vygenerovat certifikát ve formátu PCKS#12 (soubor s příponou p12) a ten stáhnete do počítače. Na stejném
portálu v sekci provozovny zadáte svoje provozovny a čísla opíšete.
2) Přihlásíte se do cloudu https://cloud.eet-kalkulacka.cz pomocí svého IČ a hesla, které jste si vygenerovali
podle registračního emailu. Pokud heslo ještě nemáte, vygenerujte si jej v sekci Zapomenuté heslo. Po
přihlášení klikněte na Nastavení a vyplňte všechny údaje. Heslo v klientských údajích vyplňovat nemusíte.
DIČ vyplňujte s CZ na začátku, DIČ pověřujícího subjektu pouze, pokud prodáváte v tomto režimu. Soubor
s certifikátem vložte z počítače a vyplňte heslo k certifikátu, které jste si určili při generování certifikátu na
portálu etrzby.cz. Pokud jste plátci DPH, zaškrtněte políčko. Pokud budete používat verzi Kalkulačka nebo
Full a chcete používat kategorie, zaškrtněte políčko. V seznamu licencí můžete po dvojkliku na text Licence
změnit název licence tak, aby vám vyhovoval. Toto je dobré, když pod jedním IČ máte více licencí. Jedna
licence = jeden přístroj. Údaje uložíte tlačítkem uložit.

3) Pokud máte spuštěnou aplikaci, ukončete ji a znovu spusťte. V menu nebo tlačítkem ozubeného kola na
hlavní obrazovce přejděte do nastavení a tam vyplňte údaje, které jsou potřebné pro tisk účtenky. Pokud
chcete účtenku používat jako zjednodušený daňový doklad, musí Název provozovny a Adresa obsahovat
údaje podle živnostenského oprávnění a do hlavičky napište Zjednoduseny danovy doklad.

Prvních třicet dnů můžete vyzkoušet všechny tři varianty aplikace.
Všechny obsahují následující:
účtování pod EET, storno účtenek, historii účtenek, evidenci a
rozpis DPH, tisk na tiskárnu, odeslání účtenky na mobil, statistiky
prodejů a zálohování dat do cloudu.
Verze Kalkulačka obsahuje navíc seznam ceníkových položek,
které můžete definovat včetně kategorií v cloudu a seznam
namarkovaných položek, které lze z účtenky odstranit.
Plná verze obsahuje navíc evidenci uživatelů a jejich přihlašování
do aplikace, načítání ceníkových položek podle čárového kódu a
skladové hospodářství – příjem na sklad a evidence skladu.
V sekci Provozovna vyplňte hodnoty podle živnostenského
oprávnění, případně podle názvu a adresy provozovny. Do
kolonky Provoz zadejte číslo provozovny podle portálu etrzby.cz a
do kolonky Pokladna zadejte vaše označení pokladny.
V sekci Účtenka a tisk jsou důležité kolonky Text účtování a
Číselná řada. Do kolonky Text účtování zadejte text, který se bude
na účtence zobrazovat pro ručně zadané částky, např. „prodej
zboží“ se bude ukazovat: 1x.prodej zboží………..…123Kč. V kolonce
Číselná řada vyplňte začátek číselné řady, např. 2017, zbytek se
doplní nulami a přidá číslo účtenky: 201700001.
Pokud používáte jinou bluetooth tiskárnu než vestavěnou,
změňte název tiskárny, jinak toto políčko nechte tak, jak je.
V sekci EET zaškrtněte, pokud chcete používat:
Automaticky načítat EAN – Po načtení EAN aplikace pípne a čeká
na další EAN kód. Ukončení načítání provedete tlačítkem Zpět.
Automaticky tisknout účtenky – po stisku tlačítka Tiskni se
účtenka zaúčtuje a rovnou vytiskne bez nabídky k odeslání na
email nebo opsání kódu účtenky.
Plátce DPH – zaškrtněte, pokud jím jste
Testovací režim – v tomto režimu se účtenka odešle na EET na
kontrolu správnosti a nezaúčtuje. Na účtence se v tomto režimu
objeví FIK: v testovacím režimu. Pokud se objeví FIK: momentálně
nedostupné, máte špatně nastavený certifikát nebo jeho heslo
nebo špatně zadané DIČ nebo číslo provozovny.
Po uložení nastavení aplikaci ukončete a znovu spusťte.
Všechny změny se projeví a můžete začít účtovat pod EET.

Vytvoření účtenky a markování položek
Můžete použít jak ruční zadání cen, tak vybrat ceníkové položky ze seznamu. Jak ceníkové položky přidat do seznamu
se dozvíte níže, v sekci o cloudu.
Ruční zadávání cen funguje jako na klasické kalkulačce, výsledek uložíte tlačítkem „=“ nebo tlačítkem s hodnotou
DPH. DPH se automaticky rozpočítává podle vybrané hodnoty, tedy zeleně svítícího tlačítka s procenty DPH.
Výběr ceníkových položek uděláte buď přes menu nebo tlačítkem s knihou na hlavní stránce. Kliknutím na položku
vyberete počet kusů a vyberete další položku. Po vybrání všech stisknete tlačítko Hotovo na konci seznamu. Pokud
vyberete ceníkovou položku, která nemá definovanou cenu (cena je nula), pak před výběrem kusů vyskočí okno, kam
musíte vyplnit cenu za kus pro tento prodej. Toto se hodí, když prodáváte zboží za různé ceny např. podle odběru.

Zrušení namarkované položky nebo celé účtenky
Stisknutím tlačítka „C“ vymažete aktuálně zadávanou hodnotu do displeje.
V průběhu zadávání částek a položek na účtenku můžete celou objednávku zrušit dvojím kliknutím na tlačítko „C“.
Pokud chcete odstranit nějakou namarkovanou položku z objednávky, přejděte do sekce Markované položky a tam
kliknutím na požadovanou položku můžete provést odstranění.

Odeslání a vytisknutí účtenky
Stisknutím tlačítka Tiskni se účtenka zpracuje a odešle na EET. Za předpokladu, že momentálně není připojení
k internetu, bude účtenka odeslána, až bude připojení k dispozici a na účtence místo FIK kódu vyjede PKP kód.
Pokud máte v Nastavení vybráno Automatický tisk účtenky, vytiskne se účtenka, jinak vyskočí okno, kde máte na
výběr Tisk účtenky, Odeslání na email, Stornování účtenky nebo Zavřít okno. Na tomto okně je také kód účtenky,
který můžete zákazníkovi opsat a ten si pak může účtenku prohlédnout na internetových stránkách
http://uctenky.eet-kalkulacka.cz po zadání tohoto kódu.

Historie, opakovaný tisk a stornování účtenek
Rychlé storno lze udělat tak, že zadáte zápornou částku a vytisknete. Vytvoří se účtenka se zápornou částkou a
daněmi, ale nebude vazba na konkrétní účtenku.
Stornování s vazbou na konkrétní účtenku provedete v sekci Historie, kde si najdete příslušný den, kdy byla účtenka
vytvořena, rozkliknete a najdete účtenku. Po kliknutí na účtenku se zobrazí okno, kde tlačítkem Stornovat účtenku
vystornujete nebo můžete účtenku znovu vytisknout nebo odeslat na email.

Vytvoření ceníkových položek v cloudu a statistiky prodeje
Po přihlášení do cloudu si můžete předdefinovat ceníkové položky, které můžete následně využít, pokud budete
používat varianty placenou verzi aplikace. Přejděte v cloudu do sekce Nastavení položek.
Kliknutím na „+“ vpravo nahoře na seznamu vytvoříte novou položku – otevře se formulářové okno, kde vyplníte
název, cenu včetně DPH a prodejní DPH. Pokud chcete cenu určovat až při prodeji, zadejte nulu. Pokud chcete mít
zboží v kategoriích, vyberte požadovanou kategorii nebo vytvořte novou stiskem tlačítka „+“ vedle rozbalovátka
kategorií. Pokud používáte skladové hospodářství, můžete vyplnit i další políčka, jako EAN nebo nákupní DPH. Tato
políčka však nejsou povinná. Stiskem tlačítka Uložit se nová položka uloží. Stiskem tlačítka Uložit a nový se nová
položka uloží a znovu se otevře okno pro vytvoření další položky.

Na seznamu položek dvojklikem na řádek s položkou můžete stávající položku upravit. Pokud dvakrát kliknete na
cenu nebo dph, můžete je upravit přímo v seznamu. Upravená hodnota se uloží tak, že kliknete na jinou položku.
Pokud dvakrát kliknete na „Zobrazovat“, automaticky se přehodí hodnota.
Kliknutím na odpadkový koš ceníkovou položku odstraníte a už se dále nebude v aplikaci zobrazovat.

V cloudu můžete procházet statistiky prodeje za vybrané období nebo historii tržeb, a to i graficky.
V přehledu denních tržeb můžete seskupovat podle vybraného období, pod přehledem uvidíte rozpis základů DPH a
rozpis částek DPH pro vybrané období.
Pokud máte více provozoven, přehled statistik a tržeb je pro všechny v jednom okně, můžete tak jednoduše
porovnat mezi sebou

Všechna data z aplikace jsou zálohovaná v cloudu, v případě poruchy hardware o svoje data nepříjdete.

