Nastavení slučování položek na bloček fiskální tiskárny Pegas
27.11.2015

POZOR !
Uvedená nastavení je nutno provést na všech počítačích kde se vytváří doklady i když nejsou
přímo napojeny na fiskální tiskárnu !
KROK 1.
Vstupte do programu administrátorským heslem.
Z lištového menu v levé horní části hlavního okna volte:
Systém / Konfigurace aplikace / Systémové konfigurace / Systém
V tabulce zaškrtněte volbu : „Povolit slučování položek pro FT“. Viz obrázek:

Proveďte restart (vypnout/zapnout) programu.

KROK 2
Dále je nutno nastavit sklady, ze kterých se smí položky slučovat. Defaultně je nastaveno pro
všechny sklady neslučování položek.
Vstupte do programu a volte modul Katalogy / Úprava katalogů – z rozbalovacího menu vpravo
nahoře vyberte tabulky „Sklady“, v levé straně okna vyberte sklad, ze kterého je dovoleno slučovat
položky (např.: Léky, Úkony, Materiál), stiskněte klávesu: „F4 – Editovat“, a v rozbalovacím menu
vpravo nahoře („Registrace položek do FP“) vyberte volbu: „slučovat do společné položky“. Takto
lze nastavit libovolné množství skladů pro slučování.

KROK 3
Při další práci s programem se v okně „Pokladna“ bude nabízet pole pro výběr názvu položky s
možností vkládání nových vět, editování a mazaní. Viz obrázek:

Při vytváření nového účtu (klávesa F5), nebo jeho editaci (klávesa F4) se toto okno zpřístupní a
dovolí vybrat název pro sloučené položky na uvedeném účtu. Z tohoto okna lze nové názvy
vytvářet, editovat, nebo mazat. Každou uvedenou akci je nutno potvrdit stiskem klávesy Enter.
Při vytváření nového účtu se bude v rozbalovacím menu nabízet první název který je zaveden.
Pro každý účet je potřeba vybrat zvolený název.
Pokud chcete nastavit název, který se má defaultně nabízet při zakládání účtu (např. „Vyšetření“) je
nutné nastavení v konfiguracích.

KROK 4
Vstupte do programu administrátorským heslem.
Z lištového menu v levé horní části hlavního okna volte:
Systém / Konfigurace aplikace / Systémové konfigurace / Ekonomika
Ve třetím sloupci dole naleznete volbu: „Defaultní název sloučené položky do FP“. Viz obrázek:

Nastavte z výběrového menu volený název a potvrďte klávesou „F2 – Uložit“ ve spodní části okna.
Pozn.: Odtud nelze názvy položek vytvářet ani upravovat, pouze vybrat. Vytvoření ev. úpravu je
nutno provést v modulu „Pokladna“.
Od této chvíle se v modulu pokladna při vytváření nového účtu bude nastavovat tento zvolený
název pro sloučené položky. V záložce: „Účet“ pak budou položky které se sloučí do vybraného
názvu označeny zelenou podkladovou barvou. Viz obrázek:

Pokud bude chtít klient vytisknout seznam položek, které se sloučily lze použít tiskovou sestavu
programu: Klávesa „F9 – Náhled/Tisk / Tisková sestava V2.
Výsledná podoba bločku:

Pokud se sloučí položky v různých skupinách DPH, program je oddělí a sečte zvlášť. Na bločku pak
budou tištěny v samostatném řádku např.: Vyšetření 20.00%, Vyšetření 10.00%.
Uvedené obrázký slouží pouze pro ilustraci !

