
NÁSTROJ NA DENNÍ UZÁVĚRKY PRO 
ČERPACÍ STANICE

MANUÁL



SEKCE #1
ROZCESTNÍKY



Rozcestník | Kompletní seznam kapitol

# 2 PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

Nahrát 24 Výkaz plateb
Příprava vstupních souborů ↗
Spuštění nahrávání dat ↗

Report Loomis
Příprava vstupních souborů ↗
Spuštění nahrávání dat ↗

Nahrát report slev
Příprava vstupních souborů ↗
Spuštění nahrávání dat ↗

Přidat denní uzávěrku
Otevření formuláře ↗
Opsání dat z lístku z pokladny ↗
Vykázání odhozů ↗
Uložení záznamu ↗

# 3 PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI - KONTROLA VÝSLEDKŮ

Záložka Nové záznamy
Základní orientace ↗

Záložka Kontrola
Základní orientace ↗
Nahrání dat ↗
Karty ↗
Hotovost ↗
Přebytek/Nedostatek ↗
Odhozy Loomis ↗
Odhozy mimo Loomis ↗
Rozdíl v odhozech a nezařazené položky ↗

Záložka Rozdíly
Základní orientace ↗

Záložka Položky
Základní orientace ↗

#4 KONTAKTY

Přidat záznam trezor
Otevření formuláře ↗
Vložení informací ↗
Převod financí z trezoru do Loomisu ↗

Upravit/Smazat denní uzávěrku
Otevření databáze ↗
Základní orientace ↗
Změna či smazání záznamu ↗

Upravit/Smazat záznam trezoru
Otevření databáze ↗
Základní orientace ↗
Změna či smazání záznamu ↗
Přidání/změna zaměstnancec ↗

Administrátorská správa nástroje
Aktualizace dat ↗
Otevření a zavření databáze ↗
Informace a nastavení ↗



Návod: Nahrát 24 výkaz plateb

Rozcestník | Návody přidávání a úpravy dat z úvodní strany

Návod: Nahrát report slev

Návod: Přidat záznam (denní uzávěrka pokladny)

Návod: Vyhledat / upravit / smazat Trezor

Návod: Vyhledat / upravit / smazat Loomis

Pozn.:
jedná se o stejné kapitoli, jako jsou uvedeny v rozcestníku v Kompletním seznamu kapitol. Zde jsou pouze pro 
snazší orientaci napárovány na konkrétní tlačítka z /vodní strany nástroje

Návod: Nahrát report Loomis

Návod: Přidat záznam Trezor

Návod: Administrátorská správa nástroje



Návod: 
Záložka Nové záznamy

Rozcestník | Návody práce se záložkami

Návod: 
Záložka Kontrola

Návod: 
Záložka Rozdíly

Návod: 
Záložka Položky

Návod: 
Záložka Databáze Směna

Návod: 
Záložka Zaměstnanci

Pozn.:
jedná se o stejné kapitoly, jako 
jsou uvedeny v rozcestníku v 
Kompletním seznamu kapitol. Zde 
jsou pouze pro snazší orientaci 
napárovány na konkrétní záložky 
nástroje

Návod: 
Záložka Databáze Trezor



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

VÝKAZ 24 HOD O ZPŮSOBU PLATEB



Nejprve otevřete složku 
Vykazy_24_hod

Nahrát 24 Výkaz plateb | Příprava vstupních souborů

Do této složky nahrajte příslušné reporty. Název 
souboru není důležitý pro načtení dat. 

Po nahrání dat se tyto soubory automaticky 
přesunou do složky Archiv. Pokud by se některý ze 
souborů jmenoval stejně jako soubor, který se již v 
Archivu nachází, dojde k přepsání tohoto 
archivovaného souboru nově nahraným (je tedy 
vhodné pojmenovávat soubor podle data reportu, 
aby nedošlo k nechtěnému přepsání).

zpět na rozcestník ↗ 



Když budete mít data ve složce 
připravená, klikněte na Nahrát 24 
výkaz plateb

Následně na nic neklikejte a 
počkejte, až se nahrají všechny 
požadované soubory.

V případě nějaké nestandardní 
situace se řiďte pokyny na 
obrazovce.

Nahrát 24 Výkaz plateb | Spuštění nahrávání dat (1 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Na konci budete informováni, že 
načítání dat skončilo.

Pokud by některá informace v 
reportu nebyla rozpoznána, budete 
o tom na konci informováni a 
můžete tuto informaci uložit a 
zaslat k doplnění.

Nahrát 24 Výkaz plateb | Spuštění nahrávání dat (2 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Reporty, které jste 
právě nahráli se 
rozsvítí žlutě.

Nahrát 24 Výkaz plateb | Spuštění nahrávání dat (3 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

REPORT LOOMIS



Nejprve otevřete složku 
Report_Loomis

Report Loomis | Příprava vstupních souborů

Do této složky nahrajte příslušné reporty. Název
souboru není důležitý pro načtení dat. Report 
Loomis může být za různě dlouhá období – 1 den, 1 
týden atd.

Po nahrání dat se tyto soubory automaticky
přesunou do složky Archiv. Pokud by se některý ze
souborů jmenoval stejně jako soubor, který se již v 
Archivu nachází, dojde k přepsání tohoto
archivovaného souboru nově nahraným (je tedy
vhodné pojmenovávat soubor podle data reportu, 
aby nedošlo k nechtěnému přepsání).

zpět na rozcestník ↗ 



Když budete mít data ve složce 
připravená, klikněte na Nahrát 
report Loomis.

Následně na nic neklikejte a 
počkejte, až se nahrají všechny 
požadované soubory.

V případě nějaké nestandardní 
situace se řiďte pokyny na 
obrazovce.

Report Loomis | Spuštění nahrávání dat (1 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Na konci budete informováni, že 
načítání dat skončilo.

Report Loomis | Spuštění nahrávání dat (2 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Reporty, které jste 
právě nahráli se 
rozsvítí žlutě.

Report Loomis | Spuštění nahrávání dat (3 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

REPORT SLEV



Nejprve otevřete složku 
ReportySlev.

Nahrát report slev | Příprava vstupních souborů

Do této složky nahrajte příslušné reporty. Název 
souboru není důležitý pro načtení dat. 

Po nahrání dat se tyto soubory automaticky 
přesunou do složky Archiv. Pokud by se některý ze 
souborů jmenoval stejně jako soubor, který se již v 
Archivu nachází, dojde k přepsání tohoto 
archivovaného souboru nově nahraným (je tedy 
vhodné pojmenovávat soubor podle data reportu, 
aby nedošlo k nechtěnému přepsání).

zpět na rozcestník ↗ 



Když budete mít data ve složce 
připravená, klikněte na Nahrát 
report slev.

Následně na nic neklikejte a 
počkejte, až se nahrají všechny 
požadované soubory.

V případě nějaké nestandardní 
situace se řiďte pokyny na 
obrazovce.

Nahrát report slev | Spuštění nahrávání dat (1 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Na konci budete informováni, že 
načítání dat skončilo.

Nahrát report slev | Spuštění nahrávání dat (2 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



Reporty, které jste 
právě nahráli se 
rozsvítí žlutě

Nahrát report slev | Spuštění nahrávání dat (3 z 3)
zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

PŘIDÁNÍ DENNÍ UZÁVĚRKY



Klikněte na tlačítko 
Přidat denní 
uzávěrku.

Otevře se vám nový 
formulář pro 
vyplnění dat.

Přidat denní uzávěrku | Otevření formuláře
zpět na rozcestník ↗ 



Nejprve vyplňte datum, pro které 
přidáváte záznam.

Přidat denní uzávěrku | Opsání dat z lístku z pokladny (1 z 3)

Následně vyberte ze seznamu směnu, 
zaměstnance a pokladnu.

Opište celkovou sumu bankovních 
karet z papírového účtu z pokladny.

Opište celkovou sumu CCS.

Opište celkovou sumu CCS z 
terminálu.

Všechny povinné údaje jsou označeny 
hvězdičkou – musí být vyplněné. 
Pokud nemáte co vyplnit, uveďte 0.

Vyplňování levé části

zpět na rozcestník ↗ 



Přidat denní uzávěrku | Opsání dat z lístku z pokladny (2 z 3)

Opište celkovou sumu hotovosti z 
podkladny.

Opište sumu odhozů z papírového 
účtu z pokladny (nikoliv sumu 
odevzdanou Loomisu).
Pokud jsou na účtu sumy 2 (papírové a 
kovové mince, můžete je rozepsat jako 
odhoz 1 a odhoz 2).

Vložte sumu odhozených peněz z 
jiných zdrojů (toalety, kávomat apod.)
V řádek níže upřesněte typ.

Pokračování formuláře

zpět na rozcestník ↗ 



Opište sumu storno zboží

Přidat denní uzávěrku | Opsání dat z lístku z pokladny (3 z 3)

Opište sumu zaokrouhlení

Opište celkovou sumu Sazka

Opište celkovou sumu Sazka z 
terminálu.

Opište sumu Storno PHM.

Při korektním zadání by rozdíl měl
vždy být nulový.

Pokračování formuláře

zpět na rozcestník ↗ 



Sem opište přesnou částku, kterou jste
vložili do trezoru Loomisu.

Přidat denní uzávěrku | Vykázání odhozů (1 z 2)

Sem napište částku, kterou jste vložili do 
soukromého trezoru. V případě vložení Eur 
zapište do políček níže.

Sem napište částku, kterou jste použili z 
hotovosti na nákup zboží, režii, nebo sumu 
za újezdy.

Sem napište částku, kterou jste použili z 
hotovosti na zaplacení mezd či záloh.

Vyplňování pravé části

💡TIP
Soukromý trezor slouží k dočasnému
uložení financí pro pozdější užití na provoz
či vklad do Loomis. Lze do něj vkládat
pouze pokud má stanice takový trezor v 
nástroji aktivovaný.

zpět na rozcestník ↗ 



Přidat denní uzávěrku | Vykázání odhozů (2 z 2)

Zde opište částku za Inprintery, CCS, 
EuroShell nebo Bankovní karty do 
hotovosti. 

Dále sem můžete uvést ostatní příjem do 
hotovosti (např. příjem EUR plateb) či 
ostatní výdej hotovosti. V poznámce byste 
měli vždy uvést, o jaké platby se jednalo.

Rozdíl v odhozech počítá celkovou částku, 
která byla vyjmuta z pokladny, ale nebyla
zařazena do žádné kategorie viz výše. 
Pokud se tento rozdíl nebude rovnat 0, je 
potřeba napsat do poznámky důvod, proč
tomu tak je.

Pokračování formuláře

zpět na rozcestník ↗ 



Ve spodní části formuláře je prostor pro dopsání
poznámek.

Přidat denní uzávěrku | Uložení záznamu

Následně lze uložit záznam kliknutím na toto tlačítko.

Pokud byste chtěli formulář zavřít bez uložení, můžete 
použít tlačítko úplně dole.

Pokud nebudete mít vyplněný nějaký povinný údaj, 
formulář nepůjde uložit – oznámí vám, jaké položky je 
potřeba před uložením vyplnit.

Po uložení se opět zvýrazní tento záznam v přehledu 
nahraných dat.

Pokračování formuláře

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

UPRAVIT/SMAZAT ZÁZNAM TREZORU



Přidat záznam trezor | Otevření formuláře

Klikněte na tlačítko 
Přidat záznam -
Trezor

Otevře se vám nový 
formulář pro 
vyplnění dat.

zpět na rozcestník ↗ 



Přidat záznam trezor | Vložení informací

Zvolte datum záznamu.

Zvolte typ záznamu (vklad, výběr).

Zadejte odpovědného zaměstnance.

Zadejte částku.

Je možné přidat poznámku.

Uložte záznam.

zpět na rozcestník ↗ 



Přidat záznam trezor | Převod financí ze soukromého trezoru do Loomisu

💡TIP
Výběr ze soukromého trezoru a uložení 
těchto financí do Loomisu lze zapsat 
jedním krokem.

Stačí ve formuláři Přidat záznam vybrat 
možnost Bankovky/Mince do Loomis a 
zadat převedenou částku. 

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

UPRAVIT/SMAZAT DENNÍ UZÁVĚRKY



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Otevření databáze

Nebo klikněte na tlačítko Vyhledat/Upravit 
záznam na úvodní stránce.

Na spodní liště vyberte DatabazeSmena.

zpět na rozcestník ↗ 



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Základní orientace (1 z 2)

V horním menu můžete omezit 
(filtrovat) seznam záznamů ve spodní 
části.

Ve všech menu můžete vybrat 1 i více možností.

• Výběr 1 možnosti – kliknutí myší na požadovanou 
možnost.

• Výběr několika možností – kliknutí myší na požadované 
možnosti při současném držení klávesy Ctrl.

Kompletní výpis uložených 
záznamů splňující filtry v 
horním menu.

Výběr zrušíte křížkem v 
pravém horním rohu

Pokud byste chtěli vyhledávat 
podle poznámky, využijte 
postup popsaný zde

zpět na rozcestník ↗ 



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Základní orientace (2 z 2)

Kompletní výpis uložených 
záznamů splňující filtry v 
horním menu.

Pro úpravu záznamu klikněte 
do libovolného umístění v 
rámci požadovaného řádku.

Následně klikněte na tlačítko 
Upravit označený záznam. 
Tím dojde k jeho otevření v 
samostatném formuláři.

zpět na rozcestník ↗ 



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Změna či smazání záznamu

V otevřeném formuláři proveďte požadované změny.

Pro uložení změn klikněte na tlačítko Upravit záznam 
ve spodu formuláře.

Pro zavření formuláře bez uložení klikněte na Zrušit a 
zavřít. Tím se veškeré provedené změny ve formuláři 
zruší a vrátí na původní hodnoty.

Pro smazání tohoto záznamu z databáze klikněte na 
tlačítko Vymazat záznam z databáze. Pozor, jedná se 
o krok, který nelze již vrátit zpět.

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

ÚPRAVA TREZORU



Upravit / Smazat záznam trezoru | Otevření databáze

Nebo klikněte na tlačítko Trezor v sekci 
Vyhledat a upravit záznamy

Na spodní liště vyberte DatabazeTrezor.

zpět na rozcestník ↗ 



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Základní orientace

V horním menu můžete 
omezit (filtrovat) seznam 
záznamů ve spodní části.

Výběr zrušíte křížkem v 
pravém horním rohu

Kompletní výpis uložených 
záznamů splňující filtry v 
horním menu.

Pro úpravu záznamu vyberte 
řádek a klikněte na tlačítko 
“Upravit označený záznam”

zpět na rozcestník ↗ 



Upravit / Smazat denní uzávěrku | Změna či smazání záznamu

Podle původního způsobu zadání (v rámci uzávěrky nebo napřímo
do trezoru) se zobrazí původní formulář. Ten můžete libovolně
upravit.

Pro uložení změn 
klikněte na tlačítko 
Upravit záznam ve 
spodu formuláře.

Pro zavření formuláře bez uložení
klikněte na Zrušit a zavřít. Tím se veškeré
provedené změny ve formuláři zruší a 
vrátí na původní hodnoty.

Pro smazání tohoto záznamu z databáze 
klikněte na tlačítko Vymazat záznam z 
databáze. Pozor, jedná se o krok, který 
nelze již vrátit zpět.

Vložené pomocí uzávěrky
Vložené přímo

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

PŘIDÁNÍ/ZMĚNA ZAMĚSTNANCE



Přidat či změnit jména zaměstnanců

Klikněte na Přidat nové 
zaměstnance

Na spodní liště vyberte Zamestnanci.

Do tabulky můžete 
zapsat více nových 
zaměstnanců 
najednou.

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #2
PŘIDÁNÍ A ÚPRAVA ZÁZNAMŮ

ADMINISTRÁTORSKÁ SPRÁVA NÁSTROJE



Administrátorská správa nástroje | Aktualitace dat

Toto tlačítko načte/zaktualizuje
všechna vaše již nahraná data a další 
podklady aplikace

💡TIP
Pokud vám poskytovatel zašle novou 
verzi nástroje, stáhnete si ji do složky a 
po otevření si do ní nahrajete svá data 
pomocí tohoto tlačítka.

zpět na rozcestník ↗ 



Administrátorská správa nástroje | Otevření a zavření databáze

Tato tlačítka otevírají a zavírají hlavní
databáze s daty. Tyto databáze jsou
uzamčené, slouží pouze pro náhled.

zpět na rozcestník ↗ 



Administrátorská správa nástroje | Informace a nastavení

V horním pásu karet Excelu se nechází 
informace o nástroji.

Zde lze zjistit verze nástroje, 
licence, její platnost a případné
prodloužené.

Zde lze také změnit
administrátorské heslo k 
databázím.

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #3
PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI – KONTROLA VÝSLEDKŮ



SEKCE #3
PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI – KONTROLA VÝSLEDKŮ

ÚVODNÍ STRANA – NOVÉ ZÁZNAMY



Tlačítka pro nahrávání 
reportů a dat (později 
rozepsáno podrobně).

Vizuální přehled, za jaké 
dny jsou nahrány jednotlivé 
reporty a denní uzávěrky z 
jednotlivých směn a 
pokladen:
• Červeně = nenahráno
• Žlutě = nahráno

Záložka Nové záznamy | Základní orientace

Úvodní strana je na záložce
NoveZaznamy.

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #3
PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI – KONTROLA VÝSLEDKŮ

ZÁLOŽKA KONTROLA



Na spodní liště vyberte Kontrola

Záložka Kontrola | Základní orientace (1 z 2)

V levém horním rohu můžete 
zvolit sledované období. V 
levém sloupci vidíte konkrétní 
dny tohoto období.

💡TIP
Význam barevného schéma
Žlutá = je nahráno/částka sedí
Červená = chybí/částka nesedí

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Základní orientace (2 z 2)

Hlavní karta pod názvem
sekce zobrazuje kontrolní
součet dané kategorie v 
daném měsíci. Měl by vždy
svítit žlutě, to je kontrola, že 
je vše v pořádku.

Tlačítka Zobrazit/Skrýt detail umožňují zobrazit či 
skrýt detailní hodnoty (z různých zdrojů)

💡TIP
Nevíte, co daný sloupec zobrazuje? 
Klidněte na Nápovědu nahoře

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Nahraná data

Souhrnný sloupec ukazuje, jestli byly 
nahrány všechny reporty v rámci dne či 
nikoliv

Barevné schéma:
červené = nenahráno
žluté = nahráno

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Karty

Výkaz zahrnuje slevy na kartách 
+ odečtené palivo za body
(čerpáno na kartách )

MPBB a MPAS zobrazuje mobilní 
platby u stojanů

Tyto platby neprocházejí 
pokladnou. 
Pro přehlednost jsou oddělené 
ve sloupci MPBB a MPAS, ale 
jinak jsou obsažené v sumě ve 
sloupci Karta

Hodnota opsaná ze “šály” při 
zadávání denní uzávěrky.

Rozdíl karet = 
výkaz - MPPB a MPAS - směna

Výpočet hodnoty

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Hotovost

Výkaz zahrnuje odečtené slevy 
na hotovosti a palivo za body 
(čerpáno v hotovosti) Směny:

hotovost, zaokrouhlení, storna
zboží => hodnota vyplněna
během denní uzávěrky (opsáno
ze “šály”)

Rozdíl hotovost = 
výkaz hotovost - směny hotovost
+ zaokrouhlení + storna zboží

Výpočet hodnoty

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Přebytek/Nedostatek

Přebytek/nedostatek zobrazuje hotovost
zaznamenanou v pokladně v porovnání s 
odhozenou hotovostí (to, co bylo
vybráno)

I přes korektní způsob zadání je možné, 
že se zde objeví hodnoty kladné či
záporné. Většinou se jedná o dýška či
manka v pokladně.

Drobné neshody jsou na denní bázi v 
pořádku. Důležité je, aby celkový součet
byl kladný (převažují dýška nad manky)

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Odhozy Loomis

Odhoz mincí nijak neovlivní Rozdíl Loomis.
Mince lze odhodit z lokálního trezoru, ale 
v reportu Loomis se tyto mince neobjeví.

V případě, že report z trezoru Loomis 
zaznamená nižší částku, než je částka 
vykázaná v tomto nástroji, rozsvítí se 
Rozdíl Loomis červeně

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Odhozy, nezařazené položky

Rozdíl v odhozech vzniká při 
vyplňování denní uzávěrky
Z podklady odhozená suma v 
porovnání s vykázanou 
spotřebou peněz.

Nezařazené položky - kontroluje položky z 24h výkazu.
Pokud se rozsvítí červeně, znamená to, že je v reportu 
neznámá kategorie. Kontaktujte poskytovatele pro 
doplnění této kategorie.

V tomto případě bude pravděpodobně rozdíl patrný i v 
rozdílu hotovosti/karet.

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Kontrola | Odhozy mimo Loomis

Odhozy mimo Loomis jsou pouze orientační 
tabulkou. Poukazuje na finance, které byly 
použity na jiné účely než odhoz do Loomis

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #3
PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI – KONTROLA VÝSLEDKŮ

ZÁLOŽKA ROZDÍLY



Záložka Rozdíly | Základní orientace (1 z 2)

V tomto menu  vyberte směnu. 

V tomto menu vyberte zaměstnance

V tomto menu vyberte sledované 
období. 

Ve všech menu můžete vybrat 1 i více 
možností.

• Výběr 1 možnosti – kliknutí myší na 
požadovanou možnost.

• Výběr několika možností – kliknutí 
myší na požadované možnosti při 
současném držení klávesy Ctrl.

Výběr zrušíte křížkem v pravém horním 
rohu

Na spodní liště vyberte Rozdily

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Rozdíly | Základní orientace (2 z 2)

Poslední hodnota kumulativní linie je 
rovna tomuto výsledku

V levé části pod sebou máte pohledy na 
jednotlivé metriky. Název a výpočet 
metriky je vždy naznačen nad grafem.

Sloupce grafu ukazují výsledky jednotlivých dní. 
Tečkovaná čára ukazuje kumulativní výsledek za 
sledované období

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #3
PRÁCE SE ZÁLOŽKAMI – KONTROLA VÝSLEDKŮ

ZÁLOŽKA POLOŽKY



Záložka Položky | Základní orientace (1 z 2)

V tomto menu vyberte směnu. 

V tomto menu vyberte pokladnu.

Na spodní liště vyberte Polozky.

V tomto menu vyberte sledované 
období.

Ve všech menu můžete vybrat 1 i více 
možností.

• Výběr 1 možnosti – kliknutí myší na 
požadovanou možnost.

• Výběr několika možností – kliknutí 
myší na požadované možnosti při 
současném držení klávesy Ctrl.

Výběr zrušíte křížkem v pravém horním 
rohu.

zpět na rozcestník ↗ 



Záložka Položky | Základní orientace (2 z 2)

V levé části máte pohledy na jednotlivé 
metriky. Jedná se o kategorie, které 
rozepisujete v rámci Odhozů v uzávěrce 
směny (formulář při zadávání dat).

Jednotlivé grafy jsou kategorizovány dle 
oblastí.

zpět na rozcestník ↗ 



SEKCE #4
KONTAKTY

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ ČI NÁVRHŮ NA ZLEPŠENÍ 
NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA 

info@vissto.com


