
Zákaznické karty

Zavedení a opravy karty zákazníka
- funkci najdete v Číselníky – Zákaznické karty
- po spuštění se Vám objeví seznam evidovaných zákazníků, vpravo nahoře jsou ikonky s následujícím

významem ( popis zleva)  
. telefon – odesílání nabídky zákazníkům kteří mají uveden mail a souhlas s odesíláním nabídek
. ikona s +  - vydání nové zákaznické karty
. ikona s tužkou  -  oprava existující karty zákazníka
. ikona se šipkami – hromadná změna % bonusu

- vyplnění zákaznické karty – viz obr.

- které kolonky vyplníte závisí zcela na Vás ( nic není povinné ) , doporučuji však kromě čísla zákaznické 
karty , jména , příjmení též mail.

-  % slevy na prodeje je  % výše , která se bude aplikovat na 
 prodeje zboží (pouze na zboží u kterého neposkytuje uhradu ZP  jak  na prodej , tak Rp)
 - % sleva na doplatky ( vztahuje se na zboží dávané na Rp čí Op s úhradou ZP)
-  sleva s poplatku (ANO/NE)  ( zda se má sleva počítat i z poplatku … vzahuje se  k % slevy na doplatky)

- v případě , že vypíšete kolonku mail , lze zaškrtnout pole „ posílat nabídky“
- v případě ztráty, či poškození lze kartu blokovat 

NOVĚ je ještě v Globální konfiguraci programu možno nastavit pro klienty poskytování BONUSU na Rp
s poplatkem , kde lze navolit výši BONUSU .  V případě že BONUS > 0 , potom systém ignoruje % slevu z
doplatku i případně poplatku. Sleva z prodeje zůstává zachována.
Dále je možno navolit zda lze aktuálně získaný bonus vyzvednout hned, nebo až při příští návštěvě. 

Prodej a aplikace bonusu
při ukončení prodeje (F10) , na tabulce o konečné sumě k úhradě přibylo tlačítko Bonus zákazníka
- v tomto okamžiku se tedy realizuje bonus zákazníka na jeho zákaznickou kartu .. viz obr.



- Tak, že stisknete tlačitko „Bonus zákazníka“, do kolonky čárový kód sejmete kód karty.
- V případě , že karta ještě není evidována ve vašem systému , vypíše se hláška „karta není evidována“,

v tomto případě lze pomocí tlačítka „Nová karta“ zákaznickou kartu zaevidovat a pokračovat dále.
- V případě že je karta evidována , načtou se údaje o zákazníkovi a jeho bonusu a kolik mu bude nyní

připsáno. Pomocí pole „Mimořádný bonus“ ( ten je již v absolutní hodnotě … NE v %) lze klientovi
bonus k připsání povýšit či při zadání záporného čísla ponížit  ( zadáním požadované hodnoty a stiskem 
tl. Navýšit a to i opakovaně. Použití tohoto tlačítka lze v programu zpětně vysledovat !!!!)

- v případě , že je vše v pořádku stisknete OK a dojde k ukončení transakce a okno přejde přímo k platbě 
( POZOR, po stisku OK se již nelze vrátit do transakce  …. transakce je ukončena)

Nabídky 

- označení zboží jako nabídka se provádí na skladové kartě. Zboží , které je označeno jako nabídka svítí v
řádku světle zeleně – viz obr. výše 



otevřením skladové karty a zaškrtnutím zboží této skladové karty zařadíte do nabídky. Nabídka automaticky
končí vyprodáním skladové karty. Zboží s 0 množstvím , přesto že jsou označeny jako nabídka se již
neposílají.

Vyzvednutí bonusu zákazníkem 
-bonus si může zákazník vyzvednout pouze ve formě „nakoupeného zboží“. Postup je stejný jak při aplikaci
bonusu při nákupu zákazníka. Jedinou změnou je, že místo stisku tlačítka „Uložit“ ( dříve Ok ), stisknete
tlačítko „Vyzvednout“ … viz obr. níže

 Dle nastavení v konfiguraci se bonus který je k připsání se automaticky připíše k bonusu a tento se celý
aplikuje jako sleva na částku, nebo se aplikuje k vyzvednutí jen dříve naspořená část a aktuální bonus 

- se zapíše nově do zústatku.
- „Celkem k úhradě“, takže se tato částka o bonus poníží. Tento proces je nevratný , tak jak při zápisu bonusu.
- OMEZEN Í: -  bonus se neaplikuje na poplatky pokud není v konfiguraci nastaveno jinak

bonus se neuplatní na zboží , na které byla v transakci poskytnuta sleva
bonus se nedělí a nejde ho vracet v penězích 

- ( příklad. Člověk má bonus 100,- nyní nakoupí za 50,-  ( ke stávajícímu bonususe mu
přičte / dle nastavených procent / třeba 1,-  a bude chtít nákup 50,- uhradit bonusem který
nyní činí 101,-  . Může tak učint, ale přijde o 51,-  zůstatek bonusu bude 0. )  

Na účtence bude vyzvednutý bonus vyjádřen jako „Poskytnutá sleva“. 
Aktuálně  poskytnutý a připsaný bonus bude na účtence jako „Aktuálně připsaný bonus“.
 


