Používateľská príručka

„Virtuálna Registračná Pokladnica“

Modul MRP pre Android
( Podnikateľ )
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1

Virtuálna registračná pokladnica

1.1

O aplikácii
Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho

vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje.
Podnikateľ má možnosť spravovať si svoje tovary a služby a vyhotovovať
uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s
možnosťou vytlačenia kópie dokladu.
Aplikácia

VRP

je

poskytovaná

Finančným

riaditeľstvom

Slovenskej

republiky na základe znenia zákona č. 289/2008 Z. z. SR o používaní
elektronickej

registračnej

pokladnice

platného

od

1.4.2015,

ktorá

spĺňa

požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona.
Celkový komponent pozostáva z nasledujúcich častí:
Časť komponentu
Registrácia a prístup
do aplikácie
Správa
pokladničných
dokladov
Správa
tovaru
a
služieb
Správa uzávierok
Nastavenia aplikácie
1.2

Význam
Umožňuje registráciu podnikateľa a autentifikáciu voči
CRP.
Umožňuje vytváranie pokladničných dokladov a ich tlač.
Umožňuje vytvorenie a editáciu tovaru a služieb, ktoré
poskytuje podnikateľ.
Umožňuje generovanie intervalových a prehľadových
uzávierok a ich následnú tlač.
Umožňuje podnikateľovi meniť základné nastavenia.
Tabuľka 1: Komponent VRP

Predpoklady pre používanie VRP


Virtuálna

registračná

pokladnica

je

bezplatne

prístupná

online

podnikateľom poskytujúcich vybrané služby


Podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných
dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000



Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do
VRP
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K VRP je možné pristupovať pomocou počítača cez webovú aplikáciu a
pomocou

smartphone

cez

mobilnú

aplikáciu,

ktoré

sú

schopné

pripojenia na internet


Prenášané

dáta:

min.

0

–

1500

MB

v závislosti

od

množstva

vytváraných pokladničných dokladov a používania aplikácie (uzávierky,
tlač pokladničných dokladov, zmien v tovare a službách, ...)


Mobilné zariadenie musí spĺňať podmienky pre operačný systém
Android 4.X



Podporované formáty pre tlač z sú: A4, A5 a A6



Podporované tlačiarne mobilný telefón s OS Android


tlačiareň kompatibilná s technológiou Mopria



tlačiareň jedného z výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v
modeloch, ktoré sú podporované SW ovládačom (driverom)
daného výrobcu pre OS Android

Požiadavky na mobilné zariadenie:
Význam
Typ zariadenia
CPU
Interná pamäť

Mobilné zariadenie pomocou ktorého bude môcť
podnikateľ využívať vlastnosti modulu MRP.
Smart Phone
Minimálne 1 GHz
Minimálne 1 GB
 Fotoaparát s rozlíšením min 2MPix
 3G / 4G / Wifi

Periférie

 A6 / A5 / A4 tlačiareň pripojiteľná k mobilnému
telefónu
a operačnému
systému
prostredníctvom USB, Bluetooth alebo Wifi bez
potreby treťostranného SW
 Podporované rozhranie pre tlač:
o

Operačný systém

pre
OS
Android je
požadovaná
kompatibilita so štandardom Mopria,

Minimálne Android 4.X

Strana 5 / 58

Význam
Typ zariadenia
Iný softvér
Iné

1.3

Mobilné zariadenie pomocou ktorého bude môcť
podnikateľ využívať vlastnosti modulu MRP.
Smart Phone
Softvér na prehliadanie PDF súborov
Pripojenie do siete internet (objem prenášaných dát
závisí od množstva vydávaných dokladov a aktivity
s VRP)

Používané skratky a definície

Skratka
ERP
FS
VRP
MRP
FO
PO

Význam
Elektronická registračná pokladnica
Finančná správa
Virtuálna registračná pokladnica
Mobilná registračná pokladnica
Fyzická osoba
Právnická osoba
Tabuľka 2: Skratky v aplikácii

Podnikateľ môže získať aplikáciu VRP

pre smartfón (MRP) s operačným

systémom Android 4.X v Obchod PLAY pod názvom „Pokladnica“.
1.4

Symboly v aplikácií

Symbol

Popis významu symbolu
prihlásenie sa do aplikácie
informačná obrazovka

otvoriť vyhľadávací filter
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editovať položku

odstrániť položku / znížiť počet

pridať položku / zvýšiť počet

potvrdiť

kalendár – zadať dátum

platba v cudzej mene

doevidovanie paragónu

obnoviť

zoradiť položky

tlačiť

typ položky – Vrátenie tovaru/služby

Jednotlivé tlačidlá sa môžu líšiť typom farby na obrazovkách v aplikácii.
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2

Práca s aplikáciou MRP

2.1

Žiadosti / Oznámenia

Na úvodnej prihlasovacej obrazovke aplikácie sú Žiadosti / Oznámenia, kde
sú nasledovné žiadosti
-

Žiadosť o pridelenie VRP

-

Ukončenie VRP

-

Strata prihlasovacích údajov

Obrázok 1: Žiadosti / Oznámenia
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2.1.1 Žiadosť o pridelenie VRP
Touto žiadosťou podnikateľ žiada o pridelenie jednej VRP a vytvorenie
prístupu k nej.
Po kliku na voľbu Žiadosť o pridelenie VRP sa zobrazia nasledujúce polia, ktoré
podnikateľ vyplní:
a/ pre fyzickú osobu (FO):
-

Obchodné meno,

-

DIČ,

-

Právna forma subjektu (FO),

-

Trvalý pobyt,

-

Miesto podnikania

-

Predajné miesto (vyplní podnikateľ ak predajné miesto je odlišné od
miesta podnikania)

-

Typ predaja (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, ak nie je žiadna
z týchto volieb, tak je navolený štandardný predaj)

-

PIN ( podnikateľ si zvolí ľubovoľné 4 miestne číslo, ktoré použije po prvom
prihlásení do VRP na zmenu hesla)

b/ pre právnickú osobu (PO):
-

Obchodné meno

-

DIČ

-

Právna forma (PO)

-

Sídlo spoločnosti

-

Predajné miesto (vyplní podnikateľ ak predajné miesto je odlišné od sídla
PO)

-

Typ predaja (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, ak nie je žiadna
z týchto volieb, tak je navolený štandardný predaj)

-

PIN ( podnikateľ si zvolí ľubovoľné 4-miestne číslo, ktoré použije po prvom
prihlásení do VRP na zmenu hesla)
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Poznámka: Polia „Ďalšie adresné údaje“ a „Štát“ vyplní len podnikateľ s trvalým
pobytom alebo sídlom mimo územia SR.

Obrázok 2: Žiadosť o pridelenie VRP

Po vyplnení všetkých relevantných polí a potvrdením žiadosti tlačidlom

je

potrebné žiadosť vytlačiť (kliknutím na tlačidlo Tlačiť).
Vytlačenú žiadosť podnikateľ vlastnoručne podpíše a odošle na FS SR, na
základe ktorej mu budú vygenerované a doručené prihlasovacie údaje do VRP.

2.1.2 Ukončenie VRP
Touto žiadosťou podnikateľ žiada o zrušenie jednej VRP, ktorá je na neho
registrovaná.
Kliknutím na Ukončenie VRP sa zobrazia nasledovné polia:
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-

Obchodné meno

-

DIČ

-

Právny subjekt (FO/PO)

-

Trvalý pobyt (FO) / Sídlo spoločnosti (PO)

-

DKP

-

Dátum ukončenia VRP

Obrázok 3: Ukončenie VRP

Po vyplnení všetkých relevantných polí a potvrdením žiadosti tlačidlom

je

potrebné žiadosť vytlačiť (kliknutím na tlačidlo Tlačiť).
Vytlačenú žiadosť podnikateľ vlastnoručne podpíše a odošle na FS SR, na
základe ktorej bude daná VRP zrušená.
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2.1.3 Strata prihlasovacích údajov
Touto žiadosťou podnikateľ oznamuje FS SR stratu prihlasovacích údajov
k jednej VRP.
Na základe tejto žiadosti budú podnikateľovi vygenerované nové prihlasovacie
údaje. S týmito údajmi mu však bude umožnený iba Read-Only prístup do
konkrétnej VRP.
Read-Only prístup umožňuje nasledujúce akcie vo VRP:
-

Prihlásenie do / odhlásenie z aplikácie

-

Zobrazenie prehľadu pokladničných dokladov a tlač ich kopií

-

Zobrazenie prehľadu tovaru a služieb

-

Zobrazenie prehľadu histórie cien tovaru a služieb

-

Zobrazenie prehľadu uzávierok a ich tlač

Upozornenie: Pri strate prihlasovacích údajov nie je možnosť obnovenia týchto
údajov tak, aby podnikateľ mal opätovný prístup k danej VRP v plnom rozsahu.
Pri voľbe Žiadosti / Oznámenia a kliknutím na Strata prihlasovacích údajov sa
zobrazia nasledovné polia :
-

Obchodné meno

-

DIČ

-

Právny subjekt (FO/PO)

-

Trvalý pobyt (FO) / Sídlo spoločnosti (PO)

-

DKP
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Obrázok 4: Strata prihlasovacích údajov

Po vyplnení všetkých relevantných polí a potvrdením žiadosti tlačidlom

je

potrebné žiadosť vytlačiť (kliknutím na tlačidlo Tlačiť).
Vytlačenú žiadosť podnikateľ vlastnoručne podpíše a odošle na FS SR, na
základe ktorej budú vygenerované prihlasovacie údaje (odlišné od pôvodných).
2.2

Prihlasovanie do aplikácie MRP
Po doručení prihlasovacích údajov od FS SR (login resp. meno a heslo -

tieto platné identifikátory boli vygenerované na základe žiadosti o registráciu
VRP) je prvotné prihlásenie rozdielne od štandardných nasledujúcich prihlásení.
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Používateľ zadá na prihlasovacej obrazovke login a heslo a klikne na tlačidlo
potvrdenia

.

Používateľ potom vloží pôvodné heslo, zadá nové heslo (heslo musí
obsahovať minimálne 8 znakov, z toho aspoň jedno malé, jedno veľké písmeno
a jednu číslicu), zopakuje nové heslo a taktiež zadá PIN, ktorý si užívateľ zvolil
pri žiadosti o pridelenie VRP. Po úspešnej zmene hesla sa zobrazí hlásenie
o zmene hesla a používateľ môže pokračovať v práci s aplikáciou.
V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno
z nich), užívateľovi nebude povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí
zopakovať.

Po

piatich

za

sebou

nasledujúcich

neúspešných

pokusoch

o

prihlásenie bude používateľovi automaticky zablokovaný používateľský účet na
určitú dobu. Doba blokovania účtu sa so zvyšujúcim počtom neúspešných
prihlásení bude exponenciálne zvyšovať. Po uplynutí doby blokovania účtu
a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa užívateľovi opäť podarí vstup do
aplikácie.
Na jeden login s heslom (DKP) je možné prihlásiť len na jednom zariadení.
2.3

Hlavné menu aplikácie
Po úspešnom prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí hlavné menu. Tu sú

zobrazené nasledovné položky:
1. V hornej časti sú tlačidlá na odhlásenie a informácie o užívateľovi –
prostredníctvom tlačidla

.

2. Ikony na prácu s aplikáciou ako Nový doklad, Vystavené doklady,
Pokladničné uzávierky a Nastavenia a žiadosti.
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Obrázok 5 : Hlavné menu aplikácie

2.4

Informačná obrazovka
Po kliknutí na ikonu

(vpravo hore na obrazovke hlavného menu)

sa

zobrazia kompletné (needitovateľné) informácie o podnikateľskom subjekte, na
ktorý je registračná pokladnica registrovaná.
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Obrázok 6: Informačná obrazovka

2.5

Odhlásenie z aplikácie
Odhlásenie používateľa z aplikácie je možné pomocou tlačidla Odhlásiť

(vľavo hore na obrazovke hlavného menu).
úvodná prihlasovacia obrazovka.

Používateľovi sa následne zobrazí
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Obrázok 7: Úvodná obrazovka pre prihlásenie do aplikácie

V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno
z nich), užívateľovi nebude povolený vstup do aplikácie. Zobrazí sa informačné
hlásenie a prihlásenie sa musí zopakovať.
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Obrázok 8: Nesprávne prihlasovanie údaje

2.6

Nový doklad
Po kliknutí na ikonu „Nový doklad“ z hlavného menu aplikácie sa zobrazí

obrazovka so zoznamom typov dokladov, ktoré sa budú generovať.
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Obrázok 9: Obrazovka zvolenia nového dokladu

Typy dokladu môžu byť nasledovné:
-

Pokladničný doklad

-

Neplatný doklad

-

Vklad

-

Výber

-

Úhrada faktúry

-

Prijatie zálohy
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V tejto obrazovke sa nachádza aj možnosť „Doevidovanie paragónu“, ktorá slúži
pre spätné vytváranie dokladov. Viac o tejto možnosti je spomínané v kapitole
2.6.7.

2.6.1 Pokladničný doklad
Pre vygenerovanie nového pokladničného dokladu vyberieme zo zoznamu
položku „Pokladničný doklad“,
pokladničného

dokladu“,

na istý moment sa zobrazí obrazovka „Náhľad

následne

sa

hneď

zobrazí

aktuálny

tovaru/služieb.

Obrázok 10: Náhľad pokladničného dokladu a pridanie tovaru/služby

zoznam
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Ikonou

sa vkladá tovar/služba do pokladničného dokladu. Po zvolení

tovaru/služby sa zobrazí obrazovka, v ktorej sa môže nastaviť požadované
množstvo
tlačidlom

zvolenej

položky

(pole

„Počet“).

Potvrdením

vybranej

položky

sa tovar/služba pridá a zobrazí na pokladničnom doklade.

Obrázok 11: Pokladničný doklad – pridanie tovaru/služby a náhľad pokladničného dokladu

Do jedného pokladničného dokladu je možné pridať i viacero rôznych položiek
tovaru/služieb.
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Obrázok 12: Náhľad pokladničného dokladu s možnosťami úpravy a s možnosťou tlače

Dá

sa

spätne

tlačidlom

vymazať

pokladničného dokladu príp. tlačidlom

ktorákoľvek

položka

z náhľadu

editovať množstvo tovaru/služby.

Kliknutím na tlačidlo

sa obrazovka prepne do needitovateľného režimu

a následne tlačidlom

sa zašle príkaz na tlač pokladničného dokladu do

tlačiarne.
Po skompletizovaní položiek tovaru a služieb je možnosť zvoliť platbu cudzou
menou. Stlačením tlačidla
editovateľné polia:
-

kód meny,

-

suma cudzej meny

-

výmenný kurz

sa zobrazí obrazovka Cudzia mena, kde sú
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V spodnej časti obrazovky (Prepočet) sa nachádzajú aj polia, ktoré počítané
automaticky. Vyplnením úvodných troch polí a kliknutím na tlačidlo

sa údaje

potvrdia v pokladničnom doklade a vygeneruje sa náhľad pokladničného dokladu
(už needitovateľný) .

Obrázok 13: Pokladničný doklad v cudzej mene a nastavenie platby v cudzej mene

Pre zobrazenie možnosti platby v cudzej mene je nutné vopred zaškrtnúť príznak
v nastaveniach pole Platby v cudzej mene. Podrobný opis nastavenia je opísaný
v kapitole 2.9.5.
2.6.1.1 Pridanie položky tovaru / služby - typ Vrátená
Tento prípad rieši situáciu, ak chce podnikateľ zrušiť evidovanú položku
(zvyčajne kladnú) po jej vytlačení na pokladničnom doklade.
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Pre pridanie položky tovaru / služby typu vrátená do náhľadu dokladu sa
začne kliknutím na tlačidlo

z obrazovky pridanie tovaru/služby. Na

zobrazenej obrazovke sa zadá deň zaevidovania dokladu a číslo pokladničného
dokladu. Potvrdí sa kliknutím na tlačidlo Vyhľadať.

Obrázok 14: Obrazovka vrátenia tovaru/ služby – dátum a číslo dokladu

1.

Ak v systéme existuje aspoň jeden doklad so zadanými

parametrami, (pri viacerých DKP pre jeden podnikateľský subjekt, môže
systém nájsť aj viac ako jeden hľadaný doklad pre zvolené vyhľadávacie

Strana 25 / 58

kritéria ), zvolí sa požadovaný doklad – kde pri každom doklade sú informácie
ako DKP, dátum vystavenia a suma dokladu ačíslo dokladu.

Obrázok 15: Vyhľadaný doklad a položky vo vyhľadanom doklade

Kliknutím na vyhľadaný doklad sa zobrazia sa položky (typ vrátená) na pridanie
do náhľadu na pokladničný doklad. Zvolí sa jedna zo zobrazených položiek,
následne sa na ďalšej obrazovke zadá (príp. nechá hodnota 1,000) množstvo a
kliknutím na
dokladu.

sa položka typu vrátená vloží do náhľadu pokladničného
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Obrázok 16 : Editovanie vrátenia položky a náhľad dokladu s už editovanou položkou

2. V prípade ak doklad neexistuje alebo nechceme žiadnu z nájdených
položiek vložiť ako vrátenú položku tovaru / služby, zvolí sa možnosť
Zadať tovar manuálne prostredníctvom tlačidla
manuálne)

(zadať tovar
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Obrázok 17: Nenájdený doklad s možnosťou zadania tovaru

Pri manuálnom zadávaní tovaru / služby typu vrátená, sa vypĺňajú polia:
-

Názov tovaru / služby

-

Zadanie množstva (prednastavená hodnota je 1,000)

-

Cena s DPH

-

Sadzba DPH
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Obrázok 18: Manuálne zadávanie vrátenej položky a jej náhľad

Kliknutím na tlačidlo

sa položka tovaru / služby typu vrátená pridá so

zápornou hodnotou do náhľadu pokladničného dokladu.
Po skompletizovaní položiek tovaru a služieb (všetkých typov – kladná, záporná,
vrátená) v náhľade pokladničného dokladu je možnosť zvoliť platbu cudzou
menou (ak je v nastaveniach Platba cudzou menou povolená – vid kapitolu
2.9.5).

Stlačením tlačidla

(cudzia mena) sa zobrazí obrazovka Platba v

cudzej mene, na ktorej sú editovateľné polia kód meny, suma cudzej meny
a výmenný kurz. Polia prijatá suma v EUR, k úhrade a výdavok sú počítané
automaticky.
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Obrázok 19 : Platba v cudzej mene

Potvrdením zadaných hodnôt na obrazovke Platba v cudzej mene sa zobrazí
náhľad pokladničného dokladu, pričom ak bola vyplnená cudzia mena, tak na
spodnej časti dokladu bude uvedený kód prijatej meny, kurz meny a prepočet
dokladu v cudzej mene (Spolu).
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Obrázok 20: Obrazovka Cudzia mena

Finalizáciu náhľadu nového pokladničného dokladu sa dokončí kliknutím na
tlačidlo

, čím zobrazí sa obrazovka Náhľad pokladničného dokladu.
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Obrázok 21 : Náhľad pokladničného dokladu

Týmto krokom sa zaeviduje vystavený pokladničný doklad do systému (doklad
už nie je možné ďalej meniť) a je následne možné vytlačiť ho cez tlačidlo

.

2.6.2 Neplatný doklad
Pre vygenerovanie nového neplatného dokladu vyberieme zo zoznamu
položku „Neplatný doklad“,

na istý moment sa zobrazí obrazovka „Náhľad

neplatného dokladu“, následne sa hneď zobrazí aktuálny zoznam tovaru/služieb.
Jeho vytvorenie je identické s postupom vytvorenia platného pokladničného
dokladu

uvádzané

v predchádzajúcej

kapitole.

Tlačená

forma

neplatného

pokladničného dokladu je doplnená opakujúcim sa textom „NEPLATNÝ DOKLAD“
v každom treťom riadku.
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2.6.3 Vklad
Pre vygenerovanie nového dokladu vyberieme zo zoznamu položku
„Vklad“. Zobrazí sa hneď obrazovka, do ktorej sa zadáva požadovaná výška
vkladu (do poľa Suma vkladu). Daný doklad s údajmi sa potvrdí tlačidlom
čim sa ponúkne možnosť tlače dokladu prostredníctvom tlačidla

,

.

Obrázok 22: Náhľad dokladu vklad a náhľad dokladu vklad s možnosťou tlače

2.6.4 Výber
Postup vytvorenia dokladov typu výber je identický s postupom pre
vytvorenie vkladov. Pre vygenerovanie nového dokladu vyberieme zo zoznamu
položku „Výber “. Zobrazí sa hneď obrazovka, do ktorej sa zadáva požadovaná
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výška výberu (do poľa Suma výberu). Daný doklad sa potvrdí tlačidlom

.

Doklady typu výber však nie je možné tlačiť.

Obrázok 23: Náhľady dokladov výber

2.6.5 Úhrada faktúry
Pre vygenerovanie nového dokladu vyberieme zo zoznamu položku
„Úhrada faktúry“. Zobrazí sa hneď obrazovka, do ktorej sa zadáva číslo faktúry
(nepovinný údaj) a suma úhrady. Daný doklad s údajmi – úhrada faktúry sa
potvrdí tlačidlom
tlačidla

.

, čim sa ponúkne možnosť tlače dokladu prostredníctvom
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Obrázok 24: Náhľady dokladu úhrada faktúry

Po vyplnení údajov je možnosť zvoliť platbu cudzou menou. Stlačením tlačidla
sa zobrazí obrazovka Platba v cudzej mene, kde sú editovateľné polia:
-

kód meny,

-

suma cudzej meny

-

výmenný kurz.

V spodnej časti obrazovky (Prepočet)
automaticky.

sa nachádzajú polia, ktoré sú počítané
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Obrázok 25: Náhľad dokladu úhrada faktúry v cudzej mene a platba v cudzej mene

Vyplnením troch polí a kliknutím na tlačidlo

sa údaje potvrdia v doklade -

úhrada faktúry a vygeneruje sa náhľad dokladu úhrada faktúry (v cudzej mene).
Pokiaľ

sa

nachádza

predchádzajúcu

v náhľade

obrazovku.

chyba,

Ďalším

tlačidlom

kliknutím

na

Zrušiť sa dá
tlačidlo

vrátiť
sa

na

zobrazí

obrazovka, z ktorej je možné zaslať príkaz na tlač prostredníctvom tlačidla

.
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Obrázok 26: Náhľad dokladu úhrada faktúry v cudzej mene s možnosťou tlače

2.6.6 Prijatá záloha
Vo VRP sa dajú zaevidovať i prípadné prijaté zálohy za predaný tovar či
služby. Slúži na to položka prijatá záloha. Pre vygenerovanie nového dokladu –
prijatá záloha sa vyberie zo zoznamu položka „Prijatá záloha “.

2.6.6.1

Vytvorenie dokladu o prijatí zálohy

V prvom kroku si podnikateľ vytvorí v katalógu položku bez ceny (viď
2.9.1), ktorá špecifikuje za aký tovar alebo službu bude prijatá záloha (napr.
„Záloha – kontaktné šošovky“). Následne si pri vytváraní dokladu podnikateľ
vyberie práve túto položku zadá sumu prijatej zálohy a pokračuje vo vytváraní
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dokladu za prijatú zálohu ako pri postupe vytvorenia pokladničného dokladu
uvádzaného v predchádzajúcej kapitole (viď ). Rozdiel

je v tom, že tu sa

nezadáva množstvo, zľava a typ položky je prednastavený na záloha a nedá sa
zmeniť. Na daný doklad je možné vytvoriť aj viac položiek pre prijatie zálohy.

Obrázok 27: Náhľad dokladu prijatá záloha

2.6.6.2

Vytvorenie dokladu o predaji s odpočítaním zálohy

Podnikateľ vytvorí nový pokladničný doklad kde si zo zoznamu tovaru
a služieb vyberie položku, ktorú predáva a pridá ju do časti pridané položky
dokladu. Následne si pridá ďalšiu položku s typom vrátená, kde si vyberie
položku podľa zálohy, ktorú prijal (postup viď 2.6.1). Celková suma dokladu
bude zodpovedať hotovosti, ktorú ma podnikateľ prijať za predaj tovaru alebo
služby po odpočítaní zálohy.

Strana 38 / 58

Obrázok 28: Doklad o predaji s odpočítaním zálohy - náhľad dokladu

2.6.7 Doevidovanie paragónu
Doevidovanie paragónu slúži na dodatočné zaznamenanie dokladov. Po
zakliknutí ikony

je možné takto spätne zaevidovať pokladničné doklady,

úhrady faktúr a prijaté zálohy. Postup ich vytvorenia je identický s tvorbou
dokladov v kapitoliach 2.6.1,2.6.5 a 2.6.6
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Obrázok 29: Doevidovanie paragónu – tri možnosti

Pri tvorení paragónov je nutné však vopred zadať číslo, dátum a čas kedy bol
doklad vystavený. Následne sa potvrdí tlačidlom

, čím sa zobrazí obrazovka

so zoznamom tovaru/ služieb, ktoré boli platné v ten deň a čas.
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Obrázok 30: Zadanie čísla a dátumu paragónu

2.7

Vystavené doklady
Všetky vystavené doklady je možné vidieť kliknutím na ikonu „vystavené

doklady“ z hlavného menu. Doklady sú na zoradené od najnovšieho dokladu
v danom mesiaci. Pri prvotnom prihlásení do aplikácie obrazovka vypíše „žiadne
záznamy“. Je možné zobraziť náhľad každého dokladu kliknutím na ľubovoľný
doklad v prehľade dokladov.
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Obrázok 31: Prehľad dokladov (vystavené doklady)

Na sprehľadnenie jestvujúcich dokladov slúžia 2 tlačidlá:
1.

Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej sa

zadáva typ zoradenia jestvujúcich dokladov.
2.

Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej sa

zadávajú vyhľadávacie parametre jestvujúcich dokladov.
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Obrázok 32: Zoraďovanie dokladov a Vyhľadávanie dokladov

Aktivácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo
Anulácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo

.

.

Z daných obrazoviek v aplikácii sa dá kedykoľvek vrátiť kliknutím na tlačidlo
„Späť“ v hornej časti obrazovky na prehľad dokladov.
2.8

Pokladničné uzávierky
Ďalšou ikonou v hlavnom menu aplikácie VRP je vytváranie pokladničných

uzávierok, ktoré slúži k sprehľadneniu vystavených dokladov, tovaru/služieb. Je
možné vystaviť dva typy uzávierok:
- prehľadová
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- intervalová

Obrázok 33: Prehľad uzávierok

Pri prvotnom prihlásení do aplikácie obrazovka vypíše „žiadne záznamy“. Novú
uzávierku je možné vystaviť kliknutím na tlačidlo

. Na sprehľadnenie

jestvujúcich pokladničných uzávierok slúžia 2 tlačidlá:
1.

Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej sa

zadáva typ zoradenia jestvujúcich uzávierok.
2.

Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej sa

zadávajú vyhľadávacie parametre jestvujúcich uzávierok.
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Aktivácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo
Anulácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo

.

.

Z daných obrazoviek v aplikácii sa dá kedykoľvek vrátiť kliknutím na tlačidlo
„Späť“ v hornej časti obrazovky na prehľad uzávierok.

Obrázok 34: Parametre zoradenia pokladničných uzávierok

2.8.1 Prehľadová uzávierka
Novú prehľadovú uzávierku je možné vystaviť kliknutím na tlačidlo
z obrazovky prehľad uzávierok. V poli „Dátum od“ sa dá navoliť dátum najviac 3
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dni dozadu. Pokyn na spracovanie uzávierky sa uskutoční kliknutím na tlačidlo
. Prehľadová uzávierka bude spracovaná do niekoľkých minút.

Obrázok 35: Vytvorenie novej prehľadovej uzávierky a jej náhľad

2.8.2 Intervalová uzávierka
Novú intervalovú uzávierku je možné vystaviť kliknutím na tlačidlo
z obrazovky prehľad uzávierok. Následne sa zvolí možnosť „intervalová“. Zadajú
sa povinné polia „Dátum od“ a „Dátum do“. Pokyn na spracovanie uzávierky sa
uskutoční kliknutím na tlačidlo

. Intervalová uzávierka bude spracovaná do

niekoľkých minút resp. do konca dňa ak bol zadaný „dátum do“ rovnaký
s dnešným dňom.
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Obrázok 36: Vytvorenie novej intervalovej uzávierky a jej náhľad

2.9

Nastavenia a žiadosti
Z hlavného menu sa kliknutím na „nastavenia a žiadosti“ zobrazia
nasledovné polia:
- Tovar a služby
- Nastavenie DPH
- História tovaru a služieb
- Zmena hesla
- Platby v cudzej mene
- Nastavenie tlače

2.9.1 Tovar a služby
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Po zvolení prvého poľa „tovar a služby“ z menu „Nastavenia a žiadosti “ sa
zobrazí na ďalšej obrazovke tovar a služby, ktoré boli vložené do systému pre
prihláseného užívateľa. Pri prvotnom prihlásení do aplikácie obrazovka vypíše
„žiadne záznamy“.

Obrázok 37: Tovar a služby

Položky tovaru/služby je možné kedykoľvek editovať kliknutím na daný tovar.
Dá sa však zmeniť len Cena s DPH a výška DPH.
Na sprehľadnenie jestvujúcich položiek tovaru/služieb slúžia 2 tlačidlá:
1. Kliknutím na tlačidlo
zoradiť položky podľa:

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej je možné
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-

názvu

-

ceny

-

percenta DPH

2. Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej je možné

vyhľadať položky podľa:
-

názvu

-

percenta DPH

Aktivácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo
Anulácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo

.

.

Z daných obrazoviek v aplikácii sa dá kedykoľvek vrátiť kliknutím na tlačidlo
„Späť“ v hornej časti obrazovky na prehľad tovaru/služieb.

Obrázok 38: Zoradenie a vyhľadávanie tovaru/služieb
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Nový tovar/služba sa pridáva do systému kliknutím na

v obrazovke „Tovar

a služby“. Zobrazí sa nová obrazovka „Nový tovar/služba v ktorej sa vypĺňa:
-

názov tovaru/služby

-

DPH (vyberá sa 1 z možností)

-

cena s DPH

-

cena bez DPH ( je počítaný automaticky systémom)

-

poznámka

Všetky parametre sú povinné okrem „ceny s DPH“ a „poznámky“. Tovar/služba
sa do systému uloží kliknutím na tlačidlo

. Po tomto kroku sa zobrazí

aktualizovaný zoznam tovaru a služieb s novou položkou tovaru/služby.

Obrázok 39: Pridanie nového tovaru/služby
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2.9.2 Nastavenie DPH
V tejto časti si vie podnikateľ zadefinovať či je alebo nie je platiteľ DPH.
Zaškrtnutím poľa sa aplikácia VRP nastavuje do režimu platiteľa DPH.

Obrázok 40: Možnosť nastavenia platiteľa DPH

Poznámka: Ak podnikateľ v nastavení potvrdí, že je platiteľom DPH (musí
mať pridelené IČ DPH), tak na všetkých vystavených pokladničných dokladoch
sa bude zobrazovať IČ DPH.
Ak

v nastavení

podnikateľ

potvrdí,

že

nie

pokladničných dokladoch bude zobrazované DIČ.

je

platiteľom

DPH,

tak

na
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2.9.3 História tovaru a služieb
Na obrazovke sa zobrazí história položiek tovaru a služieb so všetkými
parametrami:
-

názov tovaru/služby,

-

dátum a čas vloženia, príp. doba platnosti danej položky

-

cena bez DPH

-

hodnota sadzby DPH

-

suma hodnoty DPH

-

cena s DPH

Pri prvotnom prihlásení do aplikácie obrazovka však vypíše „žiadne záznamy“.

Obrázok 41: História tovaru a služieb

Na sprehľadnenie jestvujúcich položiek tovaru/služieb v histórii slúžia 2 tlačidlá:
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1. Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej je možné

zoradiť položky podľa:
-

názvu

-

platnosti od

-

platnosti do

2. Kliknutím na tlačidlo

sa zobrazí nová obrazovka, v ktorej je možné

vyhľadať položky podľa:
-

názvu tovaru/služby

-

platnosti od

-

platnosti do

Aktivácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo
Anulácia zoradenia príp. filtrovania sa uskutoční kliknutím na tlačidlo

.

Z daných obrazoviek v aplikácii sa dá kedykoľvek vrátiť na prehľad histórie
tovaru/služieb kliknutím na tlačidlo „Späť“ v hornej časti obrazovky.

.
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Obrázok 42: Zoradenie a vyhľadávanie tovaru/služieb v histórii

2.9.3.1

Spätné doevidovanie

Kliknutím na tlačidlo

z obrazovky História tovaru a služby sa zobrazí

nová obrazovka, v ktorej budú polia pre editáciu ako názov tovaru/služby
(existujúceho alebo nového ), dátum platnosti od, dátum platnosti do, cena
s DPH, sadzba DPH a poznámka (nepovinné pole). Cena bez DPH je počítaná
automaticky. Potvrdením tlačidla

sa vytvorí nový tovar / služba (alebo

modifikuje existujúci) so spätným dátumom platnosti v systéme.
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Obrázok 43: Spätné doevidovanie tovaru/služby

2.9.4 Zmena hesla
Užívateľ v tejto obrazovke mení jeho aktuálne heslo, pričom musí byť
zachovaná podmienka: aspoň 8 znakov, 1 malé a 1 veľké písmeno a 1 číslica.
V prvom poli sa nachádza prihlasovacie (nemenné) meno, do 2.poľa sa zadáva
jestvujúce heslo, do 3. a 4. poľa sa zadáva nové heslo.
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Obrázok 44: Zmena hesla
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Ak sa nesplní jedna z podmienok, aplikácia nás upozorní na chybu.

Obrázok 45: Hlásenia o neúspešnosti zmeny hesla

2.9.5 Platby v cudzej mene
Vystavovanie dokladov v aplikácii je možné i v cudzej mene. Zakliknutím
poľa „Umožniť platbu v cudzej mene“ sa zobrazuje tlačilo, ktorým sa vystavený
doklad rozširuje o polia pre zadanie skratky, sumy cudzej meny a výmenného
kurzu.

Strana 57 / 58

Obrázok 46: Nastavenia platby v cudzej mene

2.9.6 Nastavenie tlače
Pri vystavovaní dokladov je možné vopred zadefinovať veľkosť papiera.
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Obrázok 47: Nastavenie veľkosti tlače dokladov na papier

