Krok 2 - Uživatelé
Uživatelé aneb Kdo bude s programem pracovat
1. Ve druhém kroku do programu zadejte všechny Uživatele, kteří budou s programem
pracovat. Přihlaste se proto jako Administrátor a rozklikněte sekci UŽIVATELÉ.

2. Objeví se vám seznam programem přednastavených uživatelů, které můžete
libovolně upravovat. Popřípadě si přidávat nové dle zakoupené licence.

Pozn.: „Uživatel“ je fyzická osoba, vy – majitel, zaměstnanec, recepce, zkrátka člověk,
ke kterému se objednávají klienti, má svůj kalendář a eviduje si docházku.

Nastavení administrátora
3. Začněte nastavením sebe - administrátora, tedy majitele salonu. Rozklikněte prvního
uživatele – Admina → otevře se vám jeho karta, kterou vyplňte dle potřeby. Co se týče
PLU je ideální zvolit posloupné číselné označení.

4. U Admina (majitele) doporučujeme mít v ostrém provozu nastavené přihlašovací
heslo, a to z toho důvodu, že má 100% práva a vidí věci, které by zaměstnanec vidět
nemusel. V případě, že jste sami, heslo si vyplňovat nemusíte.

5. Pole Čipová karta vyplňte v případě, že ve vašem salonu využíváte vy a vaši
spolupracovníci čipové karty.

6. Ostatní pole v horní části jsou jasná a intuitivní.

7. Ve druhé polovině karty vidíte jako první pole Role – tu máte vy jako Administrátor
a majitel zatavenou. Program musí mít administrátora s nejvyššími právy, to je
neměnné. Dále je zatavené i políčko „Platný“ a „Zobrazit v přihlášení“, což je
pochopitelné, Administrátor se musí zobrazovat a přihlašovat se.

8. V pravé části ve Středisku by měla být vybraná vaše firma.

9. Zajímavým políčkem je Výchozí modul má totiž vliv na otevření detailu klientské
karty. Nastavení si můžete dle potřeb kdykoli změnit. Pro příklad: U zaměstnance
vyberte Timeline, poté, když si otevře jakoukoli klientskou kartu, otevře se mu rovnou
na záložce Timeline, kde uvidí vepsané poznámky z minulých návštěv zákazníka a jeho
historii. Vy jako majitel si můžete nastavit například Účtenky, kdy po rozkliknutí
zákazníka uvidíte na první dobrou jeho útratu.

10. Pokud máte v salonu postupnou hierarchii zaměstnanců, můžete jim v kolonce
„Příplatek v %“ připsat procentuální přirážku za kvalitu. Ta se vztahuje na vámi zvolené
služby, které si nastavíte v Ceníku.

11. Jestli se k vám jako k majiteli objednávají zákazníci, nechte čtvereček „Zobrazovat
v objednávkách“ zakliknutý, pokud tomu tak není, políčko odškrtněte a nemusíte
následně nastavovat zbývající pole, protože ty se vztahují k objednávkovému kalendáři.
Dejte Uložit a Zavřít. (Jak vyplnit zbývající pole najdete v bodě 16.)

Nastavení dalšího uživatele – zaměstnance/správce
střediska
12. Pomocí tlačítka Přidat založte kartu dalšího uživatele.

Pozn.: V programu najdete 3 různé role:
a) administrátor – majitel
b) správce střediska, který má nižší práva než admin, ale vyšší než zaměstnanec, to
v praxi bývá recepce/manažer, pravá ruka majitele salonu
c) zaměstnanec, jehož práva jsou omezená.

Administrátor má možnost specifikovat další práva zaměstnance a správce střediska
v různých sekcích programu. Hlavní upřesnění práv najdete po rozkliknutí ikony
Základní práva.

13. Pokud tedy nastavujete uživatele s rolí zaměstnanec, vyplňte stejně jako u admina
všechna potřebná pole, včetně Informací pro úřady, nechte nastavenou roli
Zaměstnanec
a zaškrtnuté pole Platný. Kdybyste ho odškrtli, nebude zaměstnanec vidět (v podstatě
ho tak smažete). Může se stát, že nevědomky toto políčko odškrtnete, nic se neděje.
Vše najdete po rozkliknutí čtvrté ikony vlevo nahoře „Zobrazit smazané“, kde si kartu
znovu otevřete a zaškrtněte políčko Platný.

14. Dále zaměstnanci vyberte firmu (středisko), pod kterou pracuje, vyberte výchozí
modul a vyplňte příplatek za kvalitu, dáváte-li ho.

15. Nechte zaškrtnuté Zobrazovat v přihlášení i Zobrazovat v objednávkách –
pochopitelně proto, aby se mohl zaměstnanec přihlásit do programu a mohli se
k němu objednávat zákazníci.

16. Přezdívku v objednávkách si můžete vyplnit dle libosti. U Sofie Novákové například
Sofie N. Když toto pole nevyplníte, systém do něj automaticky vyplní jméno a příjmení.

17. Zvolte si barvu pozadí objednávek a písma, v této barvě se budou následně
zobrazovat i objednávky dané obsluhy. (Dejte si pozor na to, aby byla barva písma
na vybrané barvě čitelně vidět.) Níže lze zvolit i pořadí zobrazení zaměstnance
v objednávkovém kalendáři.

18. Ve spodní části uživatelské karty najdete nastavení Google kalendáře. Tato funkce
je aktivní, pokud vlastníte modul Propojení s Googlem. K tomu se váže i ikona vpravo
nahoře G Token. Více najdete v manuálu Synchronizace s Googlem.

19. Věnujte pozornost ještě dalším záložkám uprostřed karty - Další informace,
Smlouva, Ohodnocení a Odbornost.

• V sekci Další informace máte prostor pro vyplnění adresy a informací pro úřady.

• V sekci Smlouva si můžete přidat pomocí zeleného tlačítka plus typ smlouvy, kterou
s daným člověkem máte, a její platnost. V případě smlouvy na dobu určitou vás systém
upozorní na končící pracovní úvazek.

• Záložka Ohodnocení je aktivní v případě, že používáte modul Ekonomika.
Více informací najdete v manuálu Ekonomika.

• V záložce Odbornost – si můžete evidovat jednotlivé stáže a školení svých
zaměstnanců včetně nákladů.

20. Po kompletním vyplnění uživatelské karty nezapomeňte všechna vaše nastavení
a informace Uložit.

Využití SERVISNÍCH uživatelů
Další 3 přednastavení uživatelé jsou takzvaně SERVISNÍ. Jedná se o neživé uživatele, ke
kterým se nelze objednat, ale můžete na ně vystavovat účty, odepisovat materiál ze
skladu a používat je na servisní chod salonu. Například na vlastní spotřebu, prodej
drobného občerstvení nebo materiál na práci.
Servisní uživatele doporučujeme nemazat, ale využívat právě třeba na vlastní
spotřeby a odpisy zboží. Usnadní vám to mnoho práce.

Úprava sloupců a funkce programu
21. Jednotlivé sloupce v seznamu uživatelů si můžete libovolně přesouvat nebo přidávat
pomocí pravého tlačítka myši, dle toho, co chcete vidět a co je pro vás důležité.
Provedené změny vždy uložte pomocí ikony diskety vpravo v horní části. Jednotlivé
pohledy můžete uložit různě pro každou roli, tzn.: něco jiného může vidět admin a něco
jiného zaměstnanec, to platí napříč celým programem.

22. V levém horním menu najdete funkční tlačítka - Editace, Přidat, Smazat a Zobrazit
smazané.
• Přidávat uživatele si můžete v závislosti na vámi zakoupené verzi programu.
• Napříč celým programem lze položky mazat. Smazané položky vidíte po kliknutí na
ikonu „Zobrazit smazané“. Tato položka bude přeškrtnutá.
• V momentě, kdy cokoli (kdekoli v programu) nechtěně smažete, najdete to vždy ve
„Zobrazit smazané“. Po rozkliknutí můžete cokoli – uživatele, položku v ceníku atp. vrátit
zpět, a to opětovným zakliknutím čtverečku Platné.

23. Ikona Kontrola Kalendářů je aktivní ve chvíli, kdy vlastníte modul Propojení
s Googlem (kontroluje shodu vašich kalendářů zadaných v programu a na Google).

Na co si dát pozor
V momentě, kdy vám odejde zaměstnanec, například Jana, a přijde někdo nový, dejme
tomu Helena, nelze přepsat kartu Jany na Helenu. A to z důvodu historie Jany, jejích
účtů i objednávek. Není vhodné a nedává smysl nově příchozímu zaměstnanci podstrčit
data cizí osoby. Je nutné daného uživatele smazat a založit si nového. Pokud
potřebujete v programu více uživatelů, doobjednejte si je na eshopu.

