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Hned po obdržení instalačního balíčku 

 Pro stanice napojené na centrálu: Proveďte instalaci balíčku INSTDPH_ZMENA.EXE na PC s programem 
Back Office. (Nainstaluje se program DPH_ZMENA.EXE a na ploše Windows se vytvoří jeho zástupce.) 
 

 Spusťte program DPH_ZMENA.EXE.  
o Program vyhledá cestu k vašim datům. V případě, že datum posledního prodeje je evidentně 

starší než poslední prodej uskutečněný na pokladně, program nenašel aktuální data – 
nepokračujte a KONTAKTUJTE VÁŠ SERVIS. 

o Pokud jste již v minulosti použili placenou verzi programu DPH_ZMENA, provede se pouze jeho 
upgrade a aktivační klíč zůstane platný.  

o Zadejte novou akci – nastavte DATUM, hodnoty DPH, převod skladových položek do nové sazby a 
případně aktivujte přepočet prodejní ceny zboží. (menu NNAASSTTAAVVEENNÍÍ  > NNaassttaavveenn íí  aakkccíí). 
V případě přecenění, můžete označit výjimky. (menu NNAASSTTAAVVEENNÍÍ  >>  NNaassttaavveenn íí  kktteerréé  

sskkuuppiinnyy  nneeppřřeecceenniitt) 

Nejpozději 31. 12. 2014 

 Na všech počítačích v síti si proveďte opravu systémového času. 

 Nejpozději v tento den uzavřete všechny dodací listy se zdanitelným plněním do 31. 12. 2014. 

 Spuštění automatu (menu AAKKCCEE > AAuuttoommaattiicckkýý  ppřřeevvoodd  ddaatt) pro převod dat, proveďte dle otevírací 
doby vaší čerpací stanici: 

o na ČS s NON-STOP provozem - kdykoliv během dne před půlnocí 31. 12. 2014. Nezapomeňte 
poučit obsluhu (viz níže: Poučení). 

o provoz se zavírací dobou – nejpozději před otevřením první směny po 1. 1. 2015. I zde platí 
pravidla z Poučení (viz níže). 

Poučení ! 

Aby automatický převod sazby DPH proběhl korektně, je třeba dodržet následující pokyny: 
 

 Před půlnocí musí být uzavřeny směny na všech pokladnách. 

 Program Pokladna i BackOffice musí být ukončeny. 

 Počítače: Server, BackOffice i Pokladny musí zůstat zapnuté.  
 

 V případě NON-STOP provozu poučte obsluhu, která bude na noční směně: 
o 31. 12. 2014 ve 23.45 musí: 

 ukončit prodej 
 zablokovat stojany 
 uzavřít směnu 

o 1. 1. 2015 00:10 můžou spustit program Pokladna, odblokovat stojany a začít prodej. 
 

 

V případě, že vám některá akce není jasná, nejprve si přečtěte 
hlavní manuál a teprve pak volejte na HOTLINE !  


