CLOUD.QR-code.sk
1. http://cloud.qr-code.sk/
2. kliknúť na Prihlásiť / Registrovať
3. prihlásiť sa do svojho účtu servisnej organizácie
Založenie spoločnosti
1. v menu kliknúť na Spoločnosti
2. vybrať + Nová spoločnosť

3. Vyplniť:
- Krajinu registrácie a IČO
- kliknúť na Automaticky vyplniť zvyšné polia
- po prekontrolovaní registračných údajov, kliknúť na Vytvoriť spoločnosť

Založenie prevádzky
1. v pravom hornom rohu si vyberte Aktívnu spoločnosť, pre ktorú vytvárate prevádzku
2. kliknite na Prevádzky
3. následne na + Nová prevádzka

4. vyplňte všetky povinné polia
5. Meno, email a telefón zodpovednej osoby za prevádzku, pre prípad riešenia podpory
6. kliknúť na Registrovať

Vytvorenie predajného miesta
Na predajné miesto sa viaže SN inštalovaného zariadenia. V prípade výmeny zariadenia za zariadenie s iným SN,
zachováme históriu predajného miesta.
1. Skontrolujte si či máte vybranú správnu Aktívnu spoločnosť
2. Kliknite na prevádzky
3. Pre vytvorenie predajného miesta kliknite na Predajné miesta v riadku príslušnej prevádzky

4. Zadajte názov predajného miesta a kliknite na Vytvoriť

Priradenie a Aktivácia zariadenia k predajnému miestu
1.
2.
3.
4.

V zozname predajných miest kliknite na Objednať zariadenie
Vyberte model zariadenia
V prípade, že máte zariadenie skladom zaškrtnite Mám vlastné zariadenie
Následne kliknite na Odoslať objednávku

5. Pre aktiváciu zariadenia použite Aktivačný kód, ktorý vložíte do zariadenia

6. Následne môžete objednávku Zatvoriť

Aktivácia údajov eKasy pomocou ORP súborov xml z fin. správy
1.
2.
3.
4.

V zozname predajných miest vyberieme predajné miesto
Nahráme súbor „auth_data.xml“ v časti Autentifikačné údaje.
Po nahraní súboru xml vyplníme pole s heslom.
Súbor odošleme kliknutím na tlačidlo nahrať.

5. Rovnakým spôsobom nahráme súbor s identifikačnými údajmi identity_data.xml v časti „Identifikačné
údaje“.

Vytvorenie a import cenníka
1. V hlavnou menu kliknúť na „Price lists“.
2. Pridanie cenníka vykonáme vykonáme na tlačidlo „+ New price list“.

3. Vyplníme položky formulára a vytvorenie cenníka vykonáme kliknutím na tlačidlo „Create“.

4. Na vytvorenie kategórie cenníka použijeme tlačidlo „Categories“.

5. Kliknutím na tlačidlo „+ New category“ sa zobrazí formulár novej kategórie.
a. Položka „Code“ definuje ľubovoľné číslo kategórie.
b. Položka „Display order“ definuje poradie zobrazenia (nie je povinné).
c. Položka „Name“ definuje plný názov kategórie.
d. Položka „Abbreviation“ definuje skrátený názov kategórie tzv. TAG
6. Po vyplnení formulára uložíme údaje kliknutím na tlačidlo „Save changes“.

7. Na import položiek cenníka zo súboru alebo na manuálne zadávanie jednotlivých položiek použijeme tlačidlo
„Items“ z menu „Price List“.

8. Import cenníka zo súboru CSV vykonáme kliknutím na tlačidlo „Import CSV“, potom „Prehľadávať“,
vyberieme súbor CSV a potvrdíme tlačidlom „Otvoriť“.

9. Pre manuálne zadávanie položiek cenníka použijeme tlačidlo „+ New item“ a vyplníme jednotlivé položky
cenníka. Vyplnenú položku uložíme tlačidlom „Save changes“.

10. Príklad položiek cenníka

