Krok 1 - Střediska
Střediska aneb Moje firma
V první řadě je třeba do programu zadat informace o vaší firmě neboli založit Středisko.
Přihlaste se proto jako Administrátor a otevřete sekci STŘEDISKA.

Informace o firmě
1. První záložkou jsou Informace o firmě, které jste si s největší pravděpodobností už
vyplnili při prvotní instalaci zkušební verze, pokud ne, vyplňte všechna pole.
Veškeré kolonky lze libovolně editovat, včetně reklamy, která se tiskne v patičce každé
účtenky. Můžete tak upozornit své zákazníky například na akci, která u vás právě
probíhá.

2. DŮLEŽITÉ je zaklikávací políčko, které vidíte v pravé hodní části „Plátce DPH“.
Pokud jste plátci DPH, je nutné políčko zakliknout a nastavení uložit pomocí druhé
ikony vlevo nahoře „Uložit“.

3. Pole "Kontaktní email | fasování zboží" vyplňte ve chvíli, kdy chcete přes program
HairSoft / ZOOSoft objednávat zboží od svých dodavatelů - viz manuál Funkce
objednávání nového zboží.

4. Na levé straně vidíte sloupec s názvem vaší firmy, pomocí prvního tlačítka „Přidat“
můžete do programu přidávat vaše další firmy nebo spolupracující IČaře (k založení
dalšího střediska je nutné mít licenci, kterou si můžete doobjednat na eshopu).

Nastavení EET (CZ)
1. V záložce Nastavení EET najdete vše, co je nutné k nastavení vaší elektronické
evidence tržeb. Pokud EET nevyužíváte, nenastavujte zde nic.

2. Pro nastavení EET je nutné mít v první záložce „Informace o firmě“ vyplněnou kolonku
DIČ. Pokud ji nebudete mít vyplněnou, a přejdete do záložky „Nastavení EET“, program
vás na chybějící údaj upozorní.

3. Zaklikněte čtvereček – Používat EET a můžete začít vyplňovat ostatní přednastavené
kolonky. U Režimu tržby vyberte „běžný režim“, Přenosový mód – vyberte „ostrý režim“.

Pozn.: Předpoklad je, že máte na daňovém portálu Ministerstva Financí vygenerovaný
certifikát a znáte k němu heslo a přidělené číslo provozovny.

4. Certifikát je třeba si uložit do kořenového adresáře programu. Pokud máte dle
našeho doporučení uložený program na disku C, cestka k certifikátu bude: Tento
počítač → disk C → složka HairSoft / ZOOSoft. Do této složky stačí daný certifikát
překopírovat. NENÍ třeba ho spouštět nebo instalovat.

Pokud ještě tyto údaje od Ministerstva financí nemáte, klikněte na modrý odkaz –
Daňový portál MF ČR a požádejte si o autentizační údaje do EET.
5. Jako poslední krok je třeba založit Pokladnu. Klikněte na zelené tlačítko +, otevře se
vám nové okno s předvyplněnou MAC adresou. Toto nemusíte nijak měnit, stačí dát

Uložit a Zavřít. Pokud si ale chcete vaši Pokladnu nějak pojmenovat, zvolte jednoslovný
názvem bez diakritiky.

6. Nyní je nutné nastavení celé této záložky uložit, klikněte tedy vlevo nahoře na druhou
ikonu „Uložit“ a máte hotovo.

7. Pokud máte více firem nebo IČařů, překlikněte v levém sloupci na další firmu
a postup nastavení EET opakujte.

eKasa (SK)
Pokud jste ze Slovenska není třeba nastavovat EET, ale eKasu.
1. Vyberte záložku eKasa (SK) a zaklikněte čtvereček "Použít Registrační pokladnu nebo
Fiskální tiskárnu na Slovensku".

2. Následně klikněte na ikonu níže – nastavení hardware a otevře se vám rozhraní pro
nastavení parametrů pokladny.

3. Vyberte zde model poklady, který vlastníte (Euro eKasa nebo Efox eKasa) a přesný typ
vaší poklady. Dále vyberte komunikační port, na který je vaše pokladna připojena.
Rychlost a stát neměňte a dejte Uložit.

4. Následně je ještě nutné uložit celé toto nastavení eKasy vlevo nahoře druhou ikonou
„Uložit“.

Ke kompletnímu nastavení eKasy je ještě třeba do-nastavit Typy plateb – viz. pátá
záložka.

Sazby DPH
Čtvrtou záložkou jsou Sazby DPH – pro českou instalaci je přednastavená výchozí sazba
21 % na zboží, 10 % na služby, pro Slovensko 20 %. V případě změny výchozí sazby
DPH státem je zde možno údaje změnit.
Pokud nabízíte produkty či služby ve více sazbách DPH, je třeba na to myslet při
zakládání karet v ceníku. (Více v manuálu Prvotní nastavení programu Krok 3 – Ceník.)

Typy plateb
Pátou záložkou jsou Typy plateb, kde vidíte seznam všech typů plateb, které jsou
přednastaveny programem.

1. Pokud nabízíte typ platby, který v systému není, můžete ho přidat pomocí druhého
tlačítka vlevo nahoře (Stačí vybrat název, typ platby a zda se k němu vztahuje EET,
popřípadě eKasa, dát Uložit a Zavřít.).

2. Systémové platby, které spadají pod EET, jsou předem zakliknuté a nelze to u nich
změnit, což vidíte ve sloupečku EET.

3. Pokud jste na Slovensku a používáte eKasu, postupně si otevřete všechny typy plateb,
které v salonu využíváte. Standardně to bude hotovost a platební karta. Vyberte si tedy
hotovost, v kolonce eKasa vyberte - Hotovost a dejte Uložit a Zavřít. Stejně postupujete
i u platební karty, otevřete ji dvojklikem a v kolonce eKasa vyberete - Platební karta.
Co se týče indexu platby, nic neměňte, nechte přednastavené číslo -1.

4. V momentě, kdy nechcete nějakou formu platby využívat, můžete ji smazat pomocí
třetí ikony vlevo nahoře SMAZAT. Ovšem pozor, systémové platby, jako je hotovost,
platba kartou a podobně, smazat nelze.

5. Posledním nastavením v této záložce je Nastavení krypto a QR platby.
Pozn.: Což v praxi znamená, že vám zákazník platí mobilem
a) přes jeho krypto peněženku - pokud budete přijímat kryptoplatby
b) přes jeho internetové bankovnictví pomocí QR kódu.
Při účtování a vybrání jednoho z těchto typů plateb se na vašem monitoru vygeneruje
QR kód, který zákazník sejme svým mobilem, v kyptopeněžence nebo ve svém

internetovém bankovnictví platbu potvrdí a zvaliduje. Pokud chcete tento typ platby
využívat, postupujte následovně:

a) Nastavení krypto platby
Otevřete nastavení, vyberte firmu, pokud jich máte
v programu více, a zadejte adresy vašich peněženek. U kryptoměn, které přijímat
nechcete, peněženku nevyplňujte.

b) Nastavení QR platby
Otevřete nastavení, vyberte firmu, pokud jich máte v programu více, a vyplňte 2 důležitá
pole → Číslo účtu a Zprávu pro příjemce, tedy pro vás, abyste poznali, co za platbu
přišlo na váš účet. Například - "QR platba Vaše firma".

6. Pokud máte v programu založených více firem, překlikněte si v kolonce „Firma“ na
další firmu nebo IČaře a vyplňte znovu potřebné údaje.
Detailní postup práce s QR a krypto platbou najdete v kompletní manuálové
dokumentaci.

Jazyk programu
V této záložce máte možnost nastavit jazyk programu.
Dle zvolné počáteční instalace máte jeden z jazyků přednastavený. Pokud vám je
příjemnější ovládat program v jiné řeči, vyberte ji, klikněte na OK a program restartujte.
Což v praxi znamená jeho vypnutí a opětovné zapnutí. Poté bude program ve vámi
vybraném jazyce.

Nastavení vzhledu
Tato záložka vám umožňuje přepnout si mezi čtyřmi přednastavenými styly programu
a vzhledy dashboardu. Poklud si chcete cokoli změnit, váš výběr potvrďte vlevo nahoře
tlačítkem „Uložit“ a změna se okamžitě projeví.

Sklady

1. Pokud vedete v programu pouze 1 firmu, nemusíte v této záložce nic
nastavovat.
2. V případě, že s programem pracuje více firem/IČařů, můžete každé nové firmě/IČaři
založit vlastní sklad. Zvolte oranžové ozubené kolečko, zadejte název nového skladu

a klikněte na zelené plus – čímž sklad vytvoříte.

3. Poté si na levé straně vyberte firmu a přiřaďte jí vámi zvolený sklad. Následně
nezapomeňte celé toto nastavení uložit druhým tlačítkem vlevo nahoře.

Co je dobré mít na paměti. Pokud jste majitel salonu a pronajímáte prostor více
IČařům, můžete jim odprodávat váš materiál, na kterém můžete profitovat, a proto
žádné nové sklady není třeba vytvářet. Pokud ale každá firma nebo IČař chce mít
opravdu svůj vlastní sklad, nezbývá nic jiného než ho založit. To v praxi znamená znovu
naplnit nový sklad požadovaným zbožím. Více informací najdete v manuálu Prvotní
nastavení programu Krok 4 – Sklad.

