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1. Duální měna
Program nově umožňuje při zapsání výpůjčky, prodeje, objednávky přepínat mezi hlavní měnou
(standardně CZK) a Euro. Tuto volbu je nezbytné aktivovat v nastavení programu.

Přepnutí lze provést kdykoliv (na začátku, v průběhu, na konci) pomocí klávesy F2 (přepíná tam a
zpět). Tato klávesová zkratka je ve formulářích připomenuta jejím výpisem v dolní části (viz
následující obrázek).
Při novém otevření formuláře pro zaspání výpůjčky, prodeje, objednávky je automaticky zvolena
hlavní měna. Stisknutím dojde k přepočtení cen na Euro. Pro přepočet se používá nastavený kurz.
Přepočtené ceny se zaokrouhlí směrem nahoru na celé Eura.

Po stisknutí F2 dojde k přepočtení:

V Seznamu Vypůjček, Seznamu prodejů a Seznamu objednávek je ve sloupci Celková cena vypsána
měna, s kterou bylo uložení provedeno. Stejně tak je tato informace zobrazena v Pokladně, kde také
přibyla možnost filtrace dle měny a zobrazení sumy rozlišené dle měny.

2. Výkaz pokladny
Tisková sestavy Výkaz pokladny byla rozšířena. A to o položku Škola. Do této skupiny se zaznamenají
prodeje všech položek zboží typu Škola. Obdobně, jako do skupiny Servis se zaznamenává prodej
zboží typu Servis.

3. Vrátit vše
Pro rychlé vrácení vypůjčeného zboží stačí na konkrétní výpůjčku, kterou lze vyfiltrovat např. pomocí
jména zákazníka kliknout na daný řádek pravým tlačítkem a vybrat volbu Vrátit vše.

Dojde tím k otevření formuláře pro vrácení, ve kterém jsou všechny předměty označeny k vrácení.
Zkontrolováním, že je vše v pořádku (např. termín vrácení) a stisknutím tlačítka Uložit dojde
k vrácení. V případě, že je potřeba vrátit pouze některé předměty se na daný řádek (vypůjčku) klikne
2x, ve formuláři pro vrácení pak je možné označit pouze některé předměty k vrácení.
4. Vyúčtovat objednávku
Ze Seznamu objednávek je možné provést rovnou vyúčtování objednávky. Je to tedy alternativní
volba k volbě dosavadní, kdy pro vyúčtování bylo potřeba otevřít formulář pro zapsání nového
prodeje a ze seznamu objednávek vybrat požadovanou objednávku. Tuto novou volbu naleznete pod
kontextovým menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní objednávku.

5. Podpora čtečky dokladů
Pro zadání údajů o zákazníkovi program nově podporuje čtečku osobních dokladů (OP, pas). Pro další
informace o této možnosti prosím pište na podpora@programpujcovna.cz

