Krok 3 - Ceník
Ceník aneb jaké produkty a služby nabízím
Ceník je alfa omega celého programu, proto je nutné ho dobře zadat a věnovat mu
patřičný čas. Není to nic složitého, pouze programu prozradíte, jaké služby nabízíte,
jaké prodáváte zboží, s jakým materiálem pracujete, stav vašich dárkových poukazů,
slev a podobně.
Při zakládání produktů na prodej a materiálu na práci se rovnou plní i váš sklad,
o kterém najdete více ve 4. manuálu Sklad.
1. Přihlaste se jako Administrátor a rozklikněte sekci CENÍK.

2. Po otevření vidíte vlevo nahoře již známá 4 funkční tlačítka - Editace, Přidat, Smazat
a Zobrazit smazané.

3. Dále 3 nová tlačítka - Příjem, který slouží pro rychlý příjem zboží do skladu. Nicméně
pro prvotní nastavení stavu skladů doporučujeme využít postup v manuálu Sklad.
Tlačítko Přehled příjmu slouží pro snadný a rychlý přehled přijatého zboží na sklad za
určité období. Třetí tlačítko Výrobce nabízí zakládání karet výrobců vašich produktů.
Všechny 3 tlačítka jsou aktivní a funkční v záložkách Zboží na prodej a Materiál na práci.

4. Vpravo nahoře najdete ikonu ozubených kol, která v celém programu značí
detailní nastavení zvolené sekce. Po rozkliknutí vám ikona nabídne další Nastavení,
kde se nastavují podrobnější práva v rámci ceníku, dále možnost Změny sazby DPH,
Výchozí sazby DPH a Typy plateb, které již znáte z prvního manuálu Střediska.

5. Ve spodní části ceníku pak vidíte jednotlivé záložky i informaci o tom, v jakém skladu
se momentálně nacházíte a pro jaký sklad budete plnit váš ceník zbožím.

6. Po otevření Ceníku vidíte záložku "Vše", tedy seznam všech zadaných položek v
ceníku. Jednotlivé sloupce zde můžete libovolně přesouvat nebo editovat (pomocí
pravého tlačítka myši) dle toho, co chcete vidět a co je pro vás důležité. Následné
změny uložte přes ikonu diskety pro jednotlivé role.
Pozn.: V praxi je vhodné skrýt například nákupní cenu produktů pro vaše zaměstnance.

Nabízené služby
1. Pusťte se do naplnění ceníku. Začněte záložkou Nabízené služby, kam přidejte
všechny jednotlivé služby, které ve vaší firmě nabízíte. V zakládání jednotlivých služeb
vám jistě pomůže váš stávající "papírový ceník", který ukazujete klientům.
Novou službu přidáte pomocí známého tlačítka „Přidat“. V testovací verzi programu
najdete již přednastavené služby, ty stačí, z důvodu zachování číselné řady PLU,
zeditovat, není třeba je mazat.
Otevřete dvojklikem první kartu a vyplňte potřebné údaje. Nejdříve povinnou položku
PLU. Dobře uvažte číselné řady, které budete volit. PLU je jedinečné číslo, tudíž je pro
každou položku jiné. Zvolte proto nejlépe posloupnou číselnou řadu 1,2,3,4...

TIP:
Nespornou výhodu PLU pocítíte při účtování s klientem, kdy při vyhledávání služeb
zadáte pouze toto číslo. V sekci Tisky si můžete finální ceník uložit do počítače, upravit
v excelu a vytisknout tak, abyste se mohli dle PLU snadno a rychle orientovat. Je dobré
ho mít vytištěný třeba u počítače, kde účtujete klienty.

2. V detailu služby není třeba vyplňovat kolonku EAN. Důležitý je ale Název služby, ten
vyplňte dle potřeby, Typ ponechte předvyplněný → Služba.

Pozn.: Při vyplňování karty je dobré postupovat vždy zleva doprava v horní části a poté
v dolní části.
3. Dál tedy postupujte vpravo, kde je nutné zaškrtnou políčko Nabízet v objednávkách.
Proto, abyste tuto službu našli v sekci Objednávky a mohli na ní objednávat klienty.
Do zkratky vyplňte zkratku, kterou jste si byli zvyklí psát do vašeho objednávkového
bloku. A vyberte dobu trvání nabízení služby (tento časový interval je směrodatný pro
následné objednávky, je na vás, zda do času služby zohledníte i například potřebný
úklid).

4. Barevné označení neboli rozlišovací puntík můžete a nemusíte použít. Barevný puntík
je následně vidět v objednávkovém kalendáři při této objednané službě. Hodí se třeba
na označení služeb, které potřebují speciální přípravu. Poté je tak velice snadno vizuálně
rozlišíte v objednávkovém kalendáři.

5. Dále vidíte zaškrtnuté políčko Platná, nechte ho, jak je. Pokud byste v budoucnu
službu smazali, a následně jí chtěli znovu obnovit, najdete ji po kliknutí na ikonu
"Zobrazit smazané", kde opět zaškrtnete v detailu služby políčko Platná.

6. Pokud za tuto konkrétní službu chcete účtovat příplatek za kvalitu, zaškrtněte políčko
"Příplatek za kvalitu". (Nastavení procentuálního příplatku za kvalitu najdete v manuálu
Uživatelé.)

7. Napravo pak máte možnost přidat k dané službě fotografii a vepsat si libovolnou
poznámku.

8. Ve 2. polovině karty zadejte cenu pro klienta, kterou bude za tuto službu platit.
Vyplňte požadovanou částku, zkontrolujte si správnost DPH a klikněte na Přidat a uložit
cenu. Níže se vám nově vytvořená cena zobrazí. Červená cifra je pouze informativní
a značí vaši hodinovou sazbu - čas versus cena.
POZOR! I když nejste plátci DPH, pole DPH musí být vyplněno. Proto toto číslo nemažte
nebo nezadávejte nulu! Tento údaj nemá s plátcovstvím DPH nic společného.

9. Program umožňuje účtovat za stejnou službu pro různé zaměstnance či firmy rozdílné
ceny.
Př.: Pro ukázku ve výběru Uživatel zvolíme jiného uživatele a uložíme u něj cenu 600
korun. Pokud bude v programu následně přihlášený a půjde tvořit účet, naskočí mu po
přidání této služby do účtenky automaticky cena 600 korun.

10. Uloženou cenu můžete snadno smazat, a to tak, že si ji označíte a kliknete na
tlačítko Odstranit cenu, nebo zmáčknete klávesu Delete.

11. Do záložky Tisk informace můžete vyplnit krátkou poznámku, která se následně
tiskne při vybrání této služby do účtenky. Poznámka se může hodit u služeb či zákroků,
kde potřebujete klientovi něco důležitého sdělit (například následná domácí péče).

12. V pravém dolním rohu uvidíte po zahájení provozu/účtování přehledné statistiky
dané služby.

Na spodní straně karty najdete ještě nákupní cenu, vzhledem k tomu, že služby
nenakupujete, je toto pole zatavené.

Po vyplnění karty jí nezapomeňte ULOŽIT. Tímto způsobem zadejte všechny vámi
nabízené služby.

VYCHYTÁVKY
1. Založení služby s nulovou cenou. V praxi to znamená, že si konečnou cenu služby
volíte až při samotném zúčtování s klientem. (Například pokud má zákazník nějaký
nestandardní požadavek, můžete ho účtovat přes tuto položku v ceníku.)

2. Založení služby "minutová sazba", založte si takzvanou minutovku, do programu
při tvorbě služby zadejte cenu za jednu minutu, (dopředu si tedy uvědomte, kolik
chcete dostat za hodinu, pokud například 600Kč, vychází minuta na 10 Kč, zadejte tedy
10 korun). Při kasírování zákazníka a vybrání této služby do účtu následně zadáte do
pole POČET reálný čas. Například 20 minut. Do účtenky tedy naskočí částka 200 korun.

Zboží na prodej
1. Další záložkou, kterou je třeba v Ceníku naplnit, je Zboží na prodej, kde programu
prozradíte veškeré zboží, které prodáváte zákazníkům. Zakládání karet je stejné jako
u služeb, přednastavené produkty na ukázku nemusíte mazat, je možné je pro
zachování číselné řady PLU zeditovat / upravit.

2. Co je zde jinak? Hned do prvního políčka zadejte čárový kód produktu, který
naleznete na jeho obalu. Předpoklad je, že vlastníte čtečku čárových kódů. Pokud si
chcete vložit vlastní kód, systém to umožní, nicméně toto řešení nedoporučujeme.

Pozn.: Čtečka čárových kódů pro vás bude mít nejednu výhodu. Hodí se na zakládání
karet zboží, budoucí fasování zboží na sklad i při finálním prodeji zákazníkovi.
Eliminujete tak možnost chybného zadání a ušetříte mnoho času.
3. Pole Další kód není povinné, ale můžete si sem zadat například objednávací kód
produktu. (I dle tohoto čísla můžete v programu výrobek následně vyhledat.)

4. U Názvu produktu je dobré se zamyslet. Produkty se v systému řadí podle abecedy.
Proto pokud prodáváte výrobky od více firem, doporučujeme začínat výrobcem, jeho
zkratkou nebo zkratkou kosmetické řady. Není od věci do názvu připsat i gramáž
produktu. V budoucnu pak po nahlédnutí do ceníku snadno rozeznáte produkty na
prodej od technického balení atp.

5. V dalším políčku Výrobce můžete zadat výrobce daného produktu. V případě, že ho
ještě nemáte v systému založeného, rozklikněte modrý nápis „Výrobce“ a založte si jeho
kartu pomocí tlačítka Přidat. Více o této funkci najdete v manuálu Kartotéka
spolupracujících firem.

6. Typ je u Zboží na prodej pochopitelně Zboží, to není třeba měnit. V dalším poli
vyberte Užívání, což jsou u prodejních produktů vždy Kusy.

7. Přesuňte se doprava k poli "Hlídat na skladě". Zde si rozmyslete, zda chcete u tohoto
konkrétního produktu hlídat systémem minimální množství na skladě. Pokud v
budoucnu klesne počet kusů na vámi zvolené číslo, program vás na to upozorní a vy
můžete včas realizovat objednávku u vašeho distributora. Dále je možné přidat daný
produkt do "Rychlé volby v účtu" - sem doporučujeme přidávat neprodávanější
produkty.

8. Na pravé straně můžete do karty opět vložit obrázek a poznámku k produktu. Do
poznámky lze napsat důležité informace, třeba o použití. Tato poznámka je následně
vidět při vkládání produktu do účtenky. Může to být zajímavá informace, kterou se
hodí klientovi k produktu předat.

9. Vyplňte Prodejní cenu pro zákazníka a nyní i cenu nákupní. Je jedno, zda znáte
cenu s daní či bez, druhá cena se vždy dopočítá.

POZOR!
Pokud prodáváte zboží se sníženou sazbou DPH, nezapomeňte kolonku DPH upravit.

Pozn.:
Co je ve statistice u zboží Marže a co Přirážka?
Př.: Zboží nakupujeme za 100 Kč, prodáváme za 150 Kč.
Obchodní přirážka je procentuální vyjádření toho, co jsme si k nákupní ceně přirazili.
Základem (100 %) pro výpočet je nákupní cena. V našem příkladu jsme nakoupili za 100
Kč a přidali přirážku 50 Kč, což dělá obchodní přirážku 50 %.
Marže je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou zboží. Lze vyjádřit jak v procentech,
tak v korunách. Za základ (100 %) bereme prodejní cenu. V našem příkladu tedy 150 Kč
– 100 Kč je 50 Kč, ovšem ze základu 150 Kč to představuje marži 33,3 %.

10. I u Zboží na prodej můžete využít kolonku Tisk informace, kam lze zadat libovolnou
informaci k danému produktu, která se bude tisknout na zákazníkovu účtenku.

Vyplněnou kartu nezapomeňte nakonec ULOŽIT.
Stejným způsobem postupujte u vyplňování dalšího zboží na prodej.
Kolik jednotlivých kusů produktů máte na skladě budete zadávat až v dalším
kroku
v sekci SKLAD, tedy po kompletním vyplnění vašeho ceníku!

Materiál na práci
Do této sekce zadejte veškerý materiál, se kterým pracujete.
Předpoklad je, že vás zajímá a je pro vás důležitá informace o spotřebě materiálu
(například vašich zaměstnanců). Pokud ne, program bez těchto položek může pracovat.

U zadávání spotřebního materiálu máte 2 možnosti.
1. Tou první, výhodnější a rychlejší je sloučit slučitelné (do jedné karty). Například
materiál ox. krémy 6%, 9% a 12%, které stojí všechny stejně a mají stejnou gramáž
můžete sloučit do 1 karty. Výhoda nastane i při fasování zboží na sklad, kdy neřešíte
kolik vám přišlo 9% či 12% krémů, pouze zadáte kusy celkem.

2. Druhou náročnější možností je zadávání každého materiálu zvlášť. Takže například
barvící systém o 50 odstínech znamená založení 50 karet, což je nepraktické nejen při
fasování, ale i při zadávání samotné spotřeby materiálu do účtu.
Člověk se snadno splete a není možné se inventurně sejít.

2 zajímavé ukázky založení karty materiálu na práci:
Sloučení → pokud jste si materiál sloučili, do pole Čárový kód zadejte libovolný čárový
kód (nebo ho načtěte z první krabičky produktu). Ostatní pole jsou jasná. Typ zde
zůstává Neprodejné zboží, Užívání zvolte gramy, mililitry, centimetry... zkrátka měrnou

jednotku spotřeby daného produktu. Co se týče Množství, zadáváte počet jednotek
(g/ml) v 1 balení. Jelikož se jedná o sloučené zboží, nezaklikávejte Hlídat na skladě.
Pokud nebudete materiál na práci slučovat, funkci "Hlídat na skladě" samozřejmě
můžete využít. Na závěr nezapomeňte zadat Nákupní cenu (Prodejní není třeba
vyplňovat, jedná se o váš materiál na práci).

Nestandardní balení → jak si zadat do karty materiál, který se používá "nestandardně"?
Ukážeme si to na názorném příkladu ampulí. Zde je jednoznačné, že musíte zadat v poli
Užívání Kusy (na 1 aplikaci využíváte 1 a více ampulí).
Důležitá věc k zamyšlení: ampule vám jistě chodí v balení po x kusech. To je nutné
zohlednit v Nákupní ceně! Do Nákupní ceny vždy zadávejte ROZPOČÍTANOU CENU za
JEDEN kus! Ať už máte jakkoli netypický materiál na práci, vždy je dobré se zamyslet
nad tím, jak ho používáte a dle toho následně vyplňovat kartu produktu.

U vyplňování kolonky Užívání a Množství vycházejte vždy z vaší reálné praxe – v jaké
formě a množství dané zboží na klienty používáte. Správně zadaný materiál na práci je
nutností k tomu, aby vám program dobře fungoval a zboží se pravdivě odečítalo ze
skladu.

ZAJÍMAVOSTI
1. Pokud se vám občas stane, že má zákazník zájem o zakoupení velkého, kabinetního
balení produktu, který používáte jako materiál na práci, je možné i toto zboží po
nacenění prodat. A to tak, že si v kartě produktu (materiálu na práci) doplníte k dané
položce Prodejní cenu. Následně můžete tuto položku přidat do účtenky a prodat ji
klientovi.

2. Pokud si lámete hlavu, kam zařadit materiál, se kterým pracujete a zároveň ho
prodáváte, je řešení jednoduché. Materiál umístěte do sekce, jejíž pohyb převládá. (I
zboží na prodej lze odepisovat na obsluhu neboli na práci.)

Ceniny a Kredit / Depozit
V záložce Ceniny si zakládáte vámi nabízené vouchery a dárkové poukazy. Kompletní
návod, jak využívat vouchery najdete v manuálu Vouchery a dárkové poukazy. Stejně je
tomu tak i u Kreditu / Depozitu. K tomuto tématu najdete sólo manuál s názvem
Prodej a čerpání kreditu.

Sleva
Další záložka umožňuje zadávat do programu Slevy. V systému jsou ve zkušební verzi
přednastavené slevy dvě, a to sleva ze služby a z prodeje produktů. Vzhledem k tomu,
že jsou v programu oddělené tržby za prodej a za služby, jsou logicky oddělené i slevy
na produkty a na služby.

Chcete-li dát zákazníkovi při účtování slevu ze služby, vyberete do účtu z ceníku
položku "sleva služby". Při prodeji zboží naopak vyberete položku "sleva prodej. Obě
slevy, jak si můžete všimnout, jsou vytvořené v systému s nulovou cenou, kdy přesnou
částku či procento slevy zadáváte až při tvorbě účtenky.
1. Tlačítkem Přidat si zde můžete přidávat libovolné množství slev (studentská sleva,
happy hour atp.)
.

2. Vyplňte kartu tak, jak jste již zvyklí, nezapomeňte vybrat, zda se sleva týká služeb či
prodeje a zvolte slevovou částku včetně záporného znaménka, například mínus
100 korun a klikněte na Přidat a uložit cenu. Kartu Uložte a další slevu máte
vytvořenou.

Jak probíhá zadávání slevy v praxi?
3. Přejděte do Účtu, otevřete Ceník (nebo můžete použít klávesu Enter), vložte do
účtenky libovolnou službu či produkt, a poté ze sekce Sleva vyberte slevu ze služby či z

prodeje, dle toho, na co slevu chcete dát. Nyní vás systém vyzve k zadání konkrétní
slevy v poli Hodnota.

Při zadávání slevy je nutné zadat částku se záporným znaménkem minus!
Pokud znaménko vynecháte, bude se jednat o přirážku!
Slevu zadejte buď v konkrétní částce nebo v %, kde vyberte položky, kterých se sleva
týká. Dejte Přidat a sleva se vám následně promítne do účtenky.

TIP:
Program umožňuje nastavit konkrétní slevy přímo i pro jednotlivé zákazníky.
Otevřete sekci Zákazníci, rozklikněte kartu klienta, kterému chcete slevu nastavit a v
sekci Sleva / Kredit pomocí zeleného tlačítka + přidejte zákazníkovi slevu v % buď na
služby nebo na zboží. Zadejte procentuální Hodnotu (zde záporné znaménko nepište)
a vyplňte Platnost této slevy. Pokud nezadáte datum do, sleva je platná stále.

Při následném účtování bude systém zákazníkovi automaticky odečítat procentuální
nastavenou slevu (ze služeb, z prodeje či z obojího). Tato sleva je viditelná i na vytištěné
účtence.

Makro
Poslední záložkou v Ceníku je Makro. Tato záložka slouží k tvoření "balíčků", kde
můžeme sloučit několik služeb včetně materiálu na práci nebo i prodejního zboží v
jednom. Abyste mohli tvořit MAKRO, je třeba mít již zadané v Ceníku všechny potřebné
služby, zboží na prodej nebo materiál na práci.
Naše doporučení - není vhodné dělat makro "na všechno", ne vždycky to totiž jde.
Používejte ho střídmě, nejlépe na spojení takových služeb a materiálu, kde je dopředu
jasně daná spotřeba. (Ovšem pokud se spotřeba v makru liší od reality, je možné při
účtování dodat spotřebovaný materiál do účtenky. Nicméně efekt ušetření času vám
zmizí.)

1. Ve zkušební verzi najdete na ukázku jedno makro přednastavené. Kartu můžete opět
editovat dle potřeby. Od ostatních karet v ceníku se liší druhou polovinou, kde vidíte
seznam přidaných položek včetně finální ceny pro klienta. Ta se skládá z
přednastavených služeb, popřípadě zboží na prodej. Cena u spotřebovaného materiálu
je pro vás pouze informativní jakožto nákladová položka a k celkové ceně pro zákazníka
se nepřipočítává.

2. Pokud chcete založit nové Makro, klikněte na tlačítko Přidat.

3. Vyplňte základní údaje jako PLU, Název atd. Ve 2. polovině karty klikněte na zelené
tlačítko + a vyberte služby a množství materiálu na práci, který chcete do makra
zahrnout.

4. Jak si můžete následně v kartě všimnou, Doba trvání se vyplnila automaticky na
základě vybrané služby, popřípadě kombinace služeb. Pokud chcete, aby se toto makro
zobrazovalo v objednávkách, pole „Nabízet v objednávkách“ zaškrtněte a vyplňte
Zkratku. Dejte Uložit, kartu zavřete a nové Makro máte hotové.

5. Účtování je pak snadné. Při výběru položek do účtenky vyberte v Ceníku záložku
Marko
a zvolte položku, kterou chcete do účtu přidat. Následně se všechny služby včetně
spotřebovaného materiálu vepíšou do účtenky. Spotřebovaný materiál zákazník na
účtence nevidí, pouze se odečte automatiky ze skladu a připíše se na vrub dané
obsluhy, která službu účtovala a prováděla.

Toto je kompletní nastavení ceníku. Doporučujeme dát si na něm záležet a dobře
ho promyslet.

Důležité informace na závěr
V momentě, kdy máte v programu zadaných více firem se samostatnými sklady, je
nutné jim naplnit sekci Zboží na prodej a Materiál na práci zvlášť. Služby jsou pro
všechny firmy společné. V Ceníku lze z Hlavního skladu položky kopírovat do ostatních
ceníků pomocí použití pravého tlačítka myši, čehož můžete využít, pokud používáte
v jiném skladu stejné produkty jako v tom hlavním.

Jednotlivé sklady jste si založili v sekci STŘEDISKA. Ve sekci UŽIVATELÉ jste ke každému
uživateli přiřadili firmu (pod kterou spadá) i s jejím skladem. Pokud tedy chcete začít
plnit Ceník a Sklad jiné firmy než té hlavní, přihlaste se jako osoba, která byla k dané
firmě přiřazena a patří jí daný sklad.
Každá firma, IČař, může mít pouze a jenom jeden sklad, nelze si zakládat
mezisklady či vedlejší sklady.

Pokud ale máte v salonu pouze zaměstnance, toto neřešíte, a vaše firma využívá pouze
hlavní sklad.
Jak už bylo zmíněno, s Ceníkem úzce souvisí Sklad, na který najdete kompletní návod
v dalším manuálu Krok 4 – Sklad.

