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1 Ievads un nosacījumi versiju izmantošanai
Šis dokuments paredzēts virtuālās kases sistēmas Horizon POS lietotājiem. Dokuments
apraksta sistēmas funkcionālās iespējas.
Dokumentā ietvertā informācija ir sagrupēta šādi:
2. nodaļā - vispārīgs pārskats par sistēmas Horizon POS darbību.
3. nodaļā – norādījumi Horizon POS autorizēšanai.
4.nodaļā – pārskats par Horizon POS galvenā loga uzbūvi.
5.nodaļā – kasē veicamo darbību shēmas.
6. līdz 20.nodaļai – sistēmas Horizon POS funkcionālo iespēju paplašināts izklāsts.
21.nodaļa – norādījumi sistēmas Horizon sagatavošanai darbam ar kases sistēmu Horizon
POS (šī nodaļa paredzēta lietotājiem, kuru uzdevums ir konfigurēt sistēmu “ Horizon” darbam
ar kases sistēmu).
Piezīme!
Šajā dokumentā minētās iespējas pieejamas sistēmas HorizonPOS versijās, sākot no
3.9.300.5, kas savietojamas ar resursu vadības sistēmas Horizon versijām 3.150.300.32,
3.155.305.18, 3.165.315.7, 3.168.325.29 un jaunākām.

2 Horizon POS darbības vispārīgs apraksts
Virtuālās kases sistēma Horizon POS paredzēta kases funkciju veikšanai. Virtuālās kases
sistēmas Horizon POS darbības vispārīga shēma redzama 1.attēlā.
Horizon POS darba vieta ir savienota ar fiskālās drukas ierīci, maksājumu karšu nolasīšanas
sistēmu un finanšu vadības sistēmu “Horizon”. Savienojums ar sistēmu Horizon nodrošina
datu sinhronizāciju starp sistēmu “Horizon” un Horizon POS Līdz ar to no sistēmas “Horizon”
uz Horizon POS darba staciju ir iespējams nodot informāciju par precēm, klientiem, cenām un
piešķirtajām atlaidēm, kuru sistēma Horizon POS izmanto pārdošanas procesā. Savukārt no
Horizon POS uz sistēmu “ Horizon” tiek nodota informācija par pārdošanas rezultātiem.
Datu apmaiņu starp sistēmām Horizon POS un “Horizon” nodrošina datu sinhronizators.
No Horizon POS darba stacijām ir iespējams norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar
maksājumu kartēm. Paredzēta iespēja kā maksāšanas veidu izmantot arī dāvanu kartes.
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3 Sistēmas Horizon POS autorizācija

Sistēmu Horizon POS iedarbina no ikonas
, kas pēc sistēmas uzinstalēšanas
atrodama uz datora darbvirsmas. Autorizācijas logā (2.att.) kasierim jāievada savs lietotāja vārds
un parole. Kad kasiera vārds un parole ir ievadīti, jānospiež poga
virtuālās kases sistēmas galvenais logs (skat. 4.nod.).

un tiks atvērts

2. attēls.
Kasierim, aizejot uz laiku no darba vietas, ir iespēja kases sistēmas galveno logu aizvērt,
nospiežot pogu
, pie kam kases sistēma paliks aktīva. Uz ekrāna būs redzams
tikai autorizācijas logs un, lai no jauna pieslēgtos kasei, kasierim atkal ir jāievada vārds un parole.
Atzīmējot izvēles rūtiņu Serveris, virtuālās kases sistēma strādās servera režīmā, autorizācijas
logs tiks minimizēts un Windows uzdevumu joslas apakšējā labajā stūrī tiks novietota atbilstoša
ikona (skat. 24.nod.).
Par sistēmas “ Horizon” konfigurēšanu darbam ar virtuālās kases sistēmu Horizon POS, skat.
20.nod.
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4 Virtuālās kases sistēmas Horizon POS galvenais logs
Darbs ar sistēmu Horizon POS notiek sistēmas galvenajā logā (3.att.). Galveno logu var izmantot
parastā režīmā un pilnekrāna režīmā.

4.1

Galvenā loga parastais režīms

Parastā režīmā galvenais logs neaizņem visu monitora ekrānu. Uz pogām redzami paskaidrojumi
par to uzdevumu.
2

1

4

3
5

6

7

8

3. attēls.
Galvenajā logā pieejami šādi informācijas apstrādes paneļi:
1 - klienta informācijas panelis
2 – josla aktīvā čeka uzstādīšanai un nodaļu, preču un klientu informācijas izsaukšanai
3 - čeka satura panelis
4 - sistēmas informācijas panelis
5 - panelis darbībām ar naudas kasti
6 - čeka labošanas panelis
7 - statusa josla
8 – ievadlauks informācijas ievadei (šis ievadlauks ir vienīgais lauks galvenajā logā, kurā var
ievadīt informāciju)

9
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4.2

Galvenā loga pilnekrāna režīms

Pilnekrāna režīmu (4.att.) ieslēdz ar pogu
pogas dubultklikšķi loga virsraksta joslā.

loga labajā augšējā stūrī vai ar peles kreisās

4. attēls.
Pilnekrāna režīmā vairāk vietas ir atvēlēts preču rindām, pogas ir izvietotas darbību joslā. Katrai
pogai ir piekārtots norādījums (hint), kas paskaidro, kādu darbību ar šo pogu var veikt.
Norādījumā ir redzama arī ātro taustiņu kombinācija, ar kuru var šo darbību veikt (par ātro
taustiņu konfigurēšanu skat. „18.2 Konfigurācija”). Aktīvo čeku uzstāda, spiežot uz pogas, kas
apzīmē čekus (A, B vai C).
Lai atgrieztos no pilnekrāna režīma galvenā loga parastajā režīmā, atkal jāizpilda dubultklikšķis ar
peles kreiso pogu uz loga virsraksta joslas.
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5 Darbību shēmas
Piezīme: vietās, kur nav īpaši norādīts, kurā logā notiek informācijas ievade, ir jāsaprot, ka tas
notiek galvenā loga ievadlaukā.

5.1

Preču ievade čekā

Ievadīt preces
daudzumu

Ieskenēt preces
svītrkodu

Nospiest pogu
[Skaits/Svars]
vai

Nospiest pogu
[Preces] un
izvēlēties preci no
saraksta
vai
Ievadīt preces
svītrkodu vai kodu

5.2

Preces daudzuma un cenas labošana

Iezīmēt preces
rindu

5.3

Nospiest attiecīgi
pogu [Skaits] vai
[Cena]

Čeka rindiņas dzēšana

Iezīmēt preces
rindu

5.4

Ievadīt jaunu
daudzumu vai
cenu

Nospiest pogu
[Dzēst]

Klienta norādīšana čekā, ievadot kodu

Nospiest pogu
[Klients] ievades
panelī (loga
apakšā)

Ievadīt klienta
kodu vai nolasīt to
no klienta kartes

Nospiest ENTER
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5.5

Klienta norādīšana, izmantojot klientu sarakstu

Nospiest pogu
[Klients] pogu
joslā virs čeka
informācijas
paneļa

5.6

Sarakstā atrast vai
ievadīt jaunu
klientu

Nospiest pogu
[Apstiprināt]
klientu sarakstā

Atteikšanās no klienta norādīšanas čekā

Nospiest pogu
[Nav izvēlēts]
klienta
informācijas panelī

5.7

Preces pārdošana ar atlaidi

Ievadīt preci
(skat.5.1)

5.8

Nospiest pogu
[Atlaide]

Atlaides piešķiršana visam pirkumam (čekam kopumā)

Ievadīt visas
preces (skat.5.1)

5.9

Ievadlaukā ievadīt
atlaidi

Ievadlaukā ievadīt
atlaidi

Nospiest pogu
[Atlaide uz čeku]

Čeka sagatavošanas pabeigšana

Sagatavot čeku:
ievadīt preces,
atlaides, utt.

Nospiest
[Summa]

Aizpildīt
Maksājuma
noformēšanas
logu (skat.5.10)

Čeks tiek
izdrukāts
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5.10 Maksājuma noformēšana pārdošanas čekam
Maksājuma
noformēšanas
logā izvēlēties
maksāšanas veidu

Ievadīt summu

Nospiest [Maksa]

Nospiest [Maksa]

Čeks tiek
izdrukāts

5.11 Storno čeka sagatavošana, ja preces tiek atgrieztas pilnībā
Nospiest pogu
[Atskaites]
galvenajā logā

Čeku vēsturē
atrast vajadzīgo
čeku

Storno čeks tiek
atvērts galvenajā
logā kā čeks B

Nospiest pogu
[Stornēt čeku]

Nospiest
[Summa]
čekam B

Maksājuma
noformēšanas
logā pabeigt čeka
B sagatavošanu
(skat.5.14)

5.12 Storno čeka sagatavošana, ja preces tiek atgrieztas daļēji
Nospiest pogu
[Atskaites]
galvenajā logā

Čeku vēsturē
atrast vajadzīgo
čeku

Nospiest pogu
[Stornēt čeku]

Storno čeks tiek
atvērts galvenajā
logā kā čeks B,
atbilstošais
fiskālais čeks - kā
čeks C

Nospiest
[Summa]
čekam B

Maksājuma
noformēšanas
logā pabeigt čeka
B sagatavošanu
(skat.5.14)

Rediģēt čeku C,
izdzēšot preces,
kas tiek atgrieztas

Nospiest
[Summa]
čekam C

Maksājuma
noformēšanas
logā pabeigt čeka
C sagatavošanu
(skat.5.10)
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5.13 Storno čeka sagatavošana, ievadot informāciju no pārdošanas
čeka

Norādīt darba
čeka tipu Storno

Ievadīt stornējamā
čeka preču
informāciju

Nospiest pogu
[Summa]

Maksājuma
noformēšanas
logā pabeigt čeka
sagatavošanu
(skat.5.14)

5.14 Maksājuma noformēšana storno čekam
Maksājuma
noformēšanas
logā nospiest
[Maksa]

Čeks tiek
izdrukāts

5.15 Naudas ielikšana naudas kastē

Ievadīt naudas
summu

Nospiest pogu
[Ielikt]

5.16 Naudas kastes atvēršana

Nospiest pogu
[Atvērt]

5.17 Naudas izņemšana no naudas kastes

Ievadīt naudas
summu

Nospiest pogu
[Izņemt]

5.18 X atskaites izdrukāšana

Nospiest
[Atskaites]

Čeku vēstures
logā nospiest
[Xatskaite]

5.19 Z atskaites izdrukāšana
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Nospiest
[Atskaites]

Čeku vēstures
logā nospiest
[Zatskaite]

5.20 Informācijas iegūšana par izdrukātajiem čekiem

Nospiest
[Atskaites]

5.21 Ātro taustiņu konfigurēšana

Nospiest
[Konfigurācija]

Konfigurācijas
logā Izvēlēties
lappusi
Ātrie taustiņi

15
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6 Pārskats par galvenā loga uzbūvi
6.1

Klienta informācijas panelis

Klienta informācijas panelī (5.att.) redzami klienta rekvizīti, ja čekā ir paredzēts norādīt klienta
informāciju.

5. attēls.

6.2

Josla aktīvā čeka uzstādīšanai un nodaļu, preču un klientu
informācijas izsaukšanai

Šajā joslā (6.att.) pieejamas pogas aktīvā čeka uzstādīšanai un čeka tipa maiņai, kā arī pogas
nodaļu, preču vai klientu saraksta atvēršanai, kas nepieciešams čeka sagatavošanas procesā.
Sistēma piedāvā iespēju vienlaicīgi veidot 3 čekus - A, B vai C, pārslēdzoties no viena uz otru.

6. attēls.

6.3

Čeka satura panelis

Čeka satura panelī (7.att.) redzamas čekā ievadītās preces.

7. attēls.
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6.4

Informācijas ievades panelis

Informācijas ievades panelī (8.att.) atrodas ievadlauks, kurā notiek informācijas ievade, kā arī
pieejamas pogas, kas nosaka ievades režīmu (Nodaļa, Klients, Atlaide uz čeku), un čeka
apstrādes palīgoperācijām paredzētās pogas.

8. attēls.

6.5

Sistēmas informācijas panelis

Sistēmas informācijas panelī (9.att.) atrodas pogas čeku vēstures atvēršanai un sistēmas
konfigurācijas norādīšanai.

9. attēls.

6.6

Panelis darbībām ar naudas kasti

Panelī darbībām ar naudas kasti (10.att.) atrodas pogas naudas kastes atvēršanai, naudas
izņemšanai un ielikšanai.

10. attēls.
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6.7

Čeka labošanas panelis

Čeka labošanas panelī (11.att.) atrodas pogas čeka rindas labošanai un poga piezīmju
ievadīšanai čekam.

11. attēls.

6.8

Rēķina izdrukāšanas poga

Virs pogas Summa ir pieejama poga Rēķins (12.att.), ar kuru iespējams sagatavotā kases čekā
iekļauto informāciju izdrukāt faktūrrēķina vai pavadzīmes formā uz papīra. Formu, kādā čeks tiks
izdrukāts, nosaka sistēmas konfigurācijas lappusē „Svītrkodi, rēķini un kartes” norādītā izdrukas
forma: Faktūrrēķins vai Pavadzīme. Jāatceras, ka šī iespēja neveido rēķinu kā dokumentu, bet ir
tikai čeka vizuāls attēlojums.

12. attēls.

6.9

Statusa josla

Statusa josla (13.att.) rāda ievadlauka stāvokli un citu informāciju par kases sistēmas stāvokli.

13. attēls.
Statusa joslas kreisajā pusē ir redzams stāvokļa paziņojums.
Iespējamie stāvokļa paziņojumi ir šādi:
Pamata režīms, skaits/svars: 1.000 – tiek gaidīta kasiera darbība jaunas čeka rindiņas ievades
uzsākšanai;
Tiks pievienota prece ar skaitu/svaru: 3.000 – šāds stāvokļa paziņojums redzams, ja ievadīts
skaits/svars un tiek gaidīta preces koda ievade;
Čeks tiek pārrēķināts – šāds stāvokļa paziņojums ir redzams, ja notiek čeka datu pārrēķināšana,
kas ietekmē visu čeku (pēc klienta izvēles, pēc atlaides ievades utml.);
Notiks pārdošana nodaļā par summu: 1.00 – šāds stāvokļa paziņojums redzams, ja uzsākta
pārdošana uz nodaļu;
Tiek nolasīts klients – šāds stāvokļa paziņojums redzams, ja ir uzsākta klienta ievade čekā;
No vēstures stornēts čeks – šāds paziņojums redzams, ja galvenajā logā atvērts storno čeks no
čeku vēstures.
Trīs simboli, kas atrodas statusa joslas vidū, norāda kases pieslēgumu stāvokli - zila ikona bez
papildus simboliem norāda, ka attiecīgā iekārta ir gatava darbam. Ja uz ikonas ir sarkans aplītis
ar krustiņu, tad tas norāda, ka iekārta darbam nav gatava.
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Simbolu nozīme ir šāda:
1.simbols - vai čeku drukas iekārta čeka izdrukāšanai ir pieslēgta un ir gatava darbam;
2.simbols - vai ir pieejama karšu nolasīšanas sistēma norēķiniem ar maksājumu kartēm (kases
sistēma var strādāt arī ar neaktīvu karšu nolasīšanas iekārtu);
3.simbols - vai ir pieejams pieslēgums kases datu bāzei.
Pa labi no stāvokļa simboliem redzams:
1) kasiera informācija – informācija par kasieri, kurš ir pieslēdzies kases sistēmai;
2) datums un laiks – informatīvi.
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7 Pārdošanas čeka sagatavošana
7.1

Aktīvā čeka uzstādīšana

Izmantojot pogu ar apzīmējumu A, B vai C, jāuzstāda aktīvais čeks (14.att.), piemēram, A.
Vienlaicīgi iespējams veidot 3 čekus, pārslēdzoties starp tiem ar attiecīgo pogu. Šādu iespēju var
izmantot, ja kaut kādu iemeslu dēļ ir jāpārtrauc tekošā čeka veidošana, lai to turpinātu vēlāk, bet
tai pašā laikā ir lietderīgi uzsākt cita čeka veidošanu (piem., tekošais pircējs ir aizgājis vēl pēc
kādas preces, bet nākošo pircēju var jau apkalpot, pārslēdzoties uz citu aktīvo čeku).

14. attēls.

7.2

Pārdošanas čeka tips

Veidojot pārdošanas čeku, jābūt uzstādītam tipam Fiskāls. Šis tips tiek uzstādīts automātiski un,
sākot pārdošanas čeka ievadi, parasti nav nepieciešams to mainīt.
Čeka tips ir redzams laukā Čeka tips (15.att.):

15. attēls.

7.3

Preču informācijas ievade čekā

Preču informācija kases sistēmā tiek iesūtīta no sistēmas Horizon. Šī informācija tiek sinhronizēta
starp kases sistēmu un Horizon atbilstoši sinhronizācijas konfigurācijai sinhronizācijas programmā
FTG Service (skat. Error! Reference source not found..nod.). Čekā var ievadīt tikai tādas
preces, kas iesūtītas no sistēmas Horizon.
1. Preces skaita/svara norādīšana:
1) Skaitu/svaru var ievadīt pirms preces ievades, norādot to ievadlaukā, kas atrodas galvenā
loga apakšējā daļā un pēc tam nospiežot pogu
vai
(8.att.);
2) preci var ieskenēt un skaitu/svaru labot pēc tam, nostājoties uz preces rindas un
izvēloties pogu

vai

panelī “Labot rindiņu” (11.att.).

2. Preces ievadi var veikt vairākos veidos:
1) preci var nolasīt, izmantojot svītrkodu skeneri. Ja svītrkods ir veiksmīgi nolasīts un atrasts
preču sarakstā, preces rinda automātiski parādās preču tabulā.
2) preci var ievadīt ar roku, ievadot preces svītrkoda numuru galvenajā ievadlaukā, kas
atrodas loga apakšējā daļā virs statusa joslas. Šajā gadījumā pēc koda ievades ir
jānospiež taustiņš ENTER. Prece parādīsies preču tabulā, ja kods tiks atrasts preču
sarakstā.
3) preci var ievadīt arī, caurskatot preču sarakstu. Šajā gadījumā jālieto poga
(6.att.), lai atvērtu preču sarakstu. Atvērtajā preču sarakstā jāatrod
vajadzīgā prece, novietojot kursoru uz attiecīgās rindiņas, un jānospiež poga Apstiprināt,
lai ievietotu izvēlēto preci tabulā (skat. 7.5.nod.).
Galvenā loga preču tabulā (3.att.), ir redzama šāda informācija:
Nr. – numurs pēc kārtas (preču ievadīšanas secībā);
Kods – preces nomenklatūras kods;
Prece – preces nosaukums;
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Cena – preces cena (nosakot cenu, tiek ņemtas vērā precei un klientam piešķirtās atlaides
sistēmā Horizon);
Skaits – preces skaits/svars;
Vien. – preces vienības;
kopējā summārā atlaide uz preci (ņemot vērā kases sistēmā piešķirtās atlaides);
Summa – preces rindas kopsumma.
Šeit redzamās kolonas var papildināt, nospiežot pogu
un atverot lappusi “Čeks”
piedāvātajā logā (skat. 18.2.2.nod.). Papildus ir iespējams uzstādīt šādas kolonas:
Atlaide Horizon – šajā ailē iespējams redzēt, kāda atlaide precei piešķirta, ņemot vērā sistēmas
“Horizon” cenu un atlaižu politiku;
Atlaide kasiera – šajā ailē redzama kasiera piešķirtā atlaide uz preci;
Atlaide sadalītā – šajā ailē redzams, kā atlaide uz čeku tiek sadalīta pa preču rindām;
Atlaide kopā % - kopējā atlaide uz preci procentuāli.
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7.4

Preču rindas labošana

Preču rindas labošanai ir paredzēts panelis Labot rindiņu galvenā loga labajā pusē (16.att.).
Darbības var veikt attiecībā uz izvēlēto rindiņu.

16. attēls.
Pieejamas šādas darbības:
– dzēst rindu;
– labot preces skaitu. Šim nolūkam jaunais skaits jāievada ievadlaukā un pēc
tam jānospiež šī poga. Rezultātā jaunais skaits parādīsies preces rindiņā, ailē "Skaits";
– labot preces cenu. Šim nolūkam jaunā cena jāievada ievadlaukā un pēc tam
jānospiež šī poga. Rezultātā jaunā cena parādīsies izvēlētajā preces rindiņā, ailē
"Cena";
– ja konkrētai precei vēlas piešķirt atlaidi, tad atlaidi ievada ievadlaukā un
nospiež šo pogu. Tāpat rīkojas arī, ja atlaide jālabo. Atlaidi var norādīt:
- summāri: ievada skaitli un nospiež pogu;
- procentuāli: ievada skaitli un nospiež pogu
.
Ja vēlas nodzēst atlaidi, tad ievadlaukā ievada atlaidi ar vērtību 0 (nulle) un nospiež šo
pogu.
Jāņem vērā, ka kases sistēmā nav iespējams labot sistēmā Horizon piešķirtās atlaides!
Cenas labošana un atlaides labošana pieejama tikai lietotājiem, kuriem ir atbilstošas tiesības.
- nospiežot šo pogu, tiek atvērts ievadlogs čeka piezīmju ievadīšanai. Drukājot
čeku, piezīmes tiek izdrukātas čekā.
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7.5

Darbs ar preču sarakstu

Preču sarakstu (17.att.) var atvērt no galvenā loga, izmantojot pogu
6.2.nod.).

(skat.

17. attēls.
Sarakstā redzama šāda informācija:
Svītrkods (barkods) – preces svītrkoda numurs;
Kods – preces kods;
Grupa – preču grupa;
Nosaukums – preces nosaukums;
Cena – preces cena, kas atkarīga no sistēmā Horizon piešķirtajām atlaidēm un izvēlētā klienta;
Vien. – preces vienības saīsināts apzīmējums;
L.A. – norāde par to, vai cena ir akcijas cena vai līgumcena;
PVN – PVN likme (“-“ zīme pirms burta norāda, ka PVN uzlikts; “+” zīme pirms burta norāda, ka
PVN iekļauts).
Loga apakšējā daļā esošo ievadlauku izmanto konkrētas preces meklēšanai pēc preces koda vai
cenas. Lai meklētu, jāievada attiecīgā vērtība ievadlaukā un jānospiež atbilstošā poga
vai

, kas norāda, pēc kura parametra vēlaties meklēt.

Preču sarakstā ir pieejamas kārtošanas un meklēšanas darbības (sk. 19.nod.).
Pogu nozīme:
pārlasīt sarakstu, atjaunojot informāciju;
atvērt filtra joslu, kurā iespējams norādīt nosacījumus preču atlasei:

ja kursors novietots uz izvēlētas preču rindas, nospiežot šo pogu izvēlētā prece
tiek ievietota pārdodamo preču sarakstā (čekā).
preču saraksts tiek aizvērts un notiek atgriešanās galvenajā logā.
Statusa joslā redzama informācija: čekā ievadītais klients, preces kods, nosaukums, cena,
atlaide pēc sistēmas Horizon datiem un gala cena.
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7.6

Čeka sagatavošanas pabeigšana

Kad čekā nepieciešamā informācija ir norādīta, lai pabeigtu čeka sagatavošanu, ir jānospiež poga
(8.att.). Šīs pogas nospiešana izsauc maksājuma noformēšanas logu, kurā tiek
noformēts maksājums un no kura sistēmai tiek dots rīkojums izdrukāt čeku (skat. 12.nod.).
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8 Klientu informācija
Sistēma Horizon POS pielieto klientu informāciju diviem mērķiem:
1) pārdošanas datu uzkrāšanai un atlaides piešķiršanai;
2) klienta rekvizītu norādīšanai čekā.

8.1

Klienta norādīšana čekā

Datu bāzē esoša klienta rekvizītu norādīšanu čekā var veikt divējādi:
1. Nospiest pogu
nospiest taustiņu ENTER.

, kas atrodas blakus ievadlaukam, ievadīt klienta kodu un

2. Nospiest pogu
(skat. 6.2.nod.), kas atrodas virs preču tabulas, un atvērt
klientu sarakstu (18.att.), izvēlēties vajadzīgo klientu un nospiest pogu Apstiprināt, lai
ievietotu klienta informāciju čekā.

8.2

Klientu saraksts

Klientu sarakstu no kases sistēmas galvenā loga atver ar pogu
(skat. 6.2.nod.).
Šajā sarakstā ir redzami visi klienti – gan Horizon aprakstītie, gan kases sistēmā ievadītie
(lokālie). To klientu rindiņas, kas ir ievadīti tieši konkrētajā kasē, ir redzamas viegli iekrāsotas. Šie
klienti ir redzami tikai attiecīgajā kasē (darba stacijā).

18. attēls.
Klientu informāciju apstrādā ar šādām pogām:
– izveidot jaunu lokālo klientu;
– apskatīt klienta informāciju;
– rediģēt lokālā klienta informāciju;
– dzēst lokālo klientu no saraksta.
Klientu sarakstā ir pieejamas saraksta kārtošanas un meklēšanas darbības (skat. 19.nod.).
Pārējo pogu nozīme:
pārlasīt sarakstu, atjaunojot informāciju;
atlasīt tikai Horizon klientus (sirsniņa ir sarkana);
atlasīt tikai lokāli ievadītos klientus (sirsniņa ir pelēka);
ja kursors novietots uz izvēlētas klienta rindas, nospiežot šo pogu izvēlētais
klients tiek ievietots galvenajā logā un klienta rekvizīti tiks izdrukāti čekā.
klientu saraksts tiek aizvērts un notiek atgriešanās galvenajā logā.
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8.3

Klienta ievade

Klientu sarakstā nospiežot pogu
, ir iespējams ievadīt jaunu klientu, kas būs
pieejams tikai konkrētajā kasē (darba stacijā). Šos klientus var izmantot, lai čekā izdrukātu klienta
rekvizītus.
Nospiežot pogu, tiek izsaukts klienta ievadlogs (19.att.).

19. attēls.
Ievadot klientu, jānorāda:
Kods – klienta kods;
Nosaukums – klienta nosaukums;
Reģistrācijas Nr. – klienta reģistrācijas numurs;
PVN Reģ.Nr. – klienta PVN reģistrācijas numurs;
Adrese – klienta adrese.
Pēc informācijas ievadīšanas jānospiež poga

, lai jauno klientu iekļautu sarakstā.
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8.4

Klienta apraksta labošana

Klienta aprakstu var labot, nospiežot pogu
. Šajā gadījumā tiks atvērts tāds pats
ievadlogs kā pie ievades, kurā var veikt labojumus un pēc tam saglabāt, nospiežot pogu
.
Sistēmas “Horizon” klientu aprakstus kases sistēmā labot nedrīkst.

8.5

Atteikšanās no klienta norādīšanas čekā

Ja nav nepieciešams čekā drukāt klienta rekvizītus, bet klients jau ir norādīts, tad galvenajā logā
jānospiež poga

(skat. 6.1.nod.), lai atteiktos no rekvizītu norādīšanas.
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9 Pārdošana uz preču nodaļu
Sistēmā Horizon POS ir iespējama pārdošana uz preču nodaļu. Nodaļu apraksti tiek iesūtīti no
sistēmas Horizon.
Pārdošanu uz nodaļu veic šādi:
1. Ievadlaukā (3.att. 8) ievada preču summu.
2. Tālāk var rīkoties divējādi:
1) nospiest pogu
, kas atrodas blakus ievadlaukam galvenā loga apakšējā
joslā, ievadīt nodaļas numuru un nospiest taustiņu ENTER.
2) nospiest pogu
(skat. 6.2.nod.), kas atrodas virs preču tabulas, un atvērt
nodaļu sarakstu (20.att.), izvēlēties vajadzīgo nodaļu un nospiest pogu Apstiprināt, lai
ievietotu nodaļu preču tabulā.
Nodaļu sarakstā redzama šāda informācija:
Kods – nodaļas kods;
Nosaukums – nodaļas nosaukums;
Limits – pārdošanas limits uz nodaļu.

20. attēls.
Nodaļu sarakstā ir pieejamas saraksta kārtošanas un meklēšanas darbības (skat. 19.nod.).
Pogu nozīme:
pārlasīt sarakstu, atjaunojot informāciju;
izvēlēties nodaļu, uz kuras atrodas kursors;
nodaļu saraksts tiek aizvērts un notiek atgriešanās galvenajā logā.

10 Atlaides
10.1 Atlaižu informācija no sistēmas Horizon
Iesūtot preču informāciju kases sistēmā, preces cenā tiek ietvertas atlaides, kas tai ir aprakstītas
sistēmā Horizon. Šo atlaidi kases sistēmā noņemt nevar. Kases sistēmā papildus var piešķirt
atlaidi uz čeka rindiņu vai visu čeku kopumā.
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10.2 Atlaide uz preču rindu
Lai ievadītu atlaidi uz preču rindu:
1) kursoram jāatrodas uz vajadzīgās preču rindas;
2) ievadlaukā jāievada atlaide, ko var darīt divos veidos:
-

norādot procentuālu atlaidi: ievada skaitli un nospiež
norādot kā summu.

3) jānospiež poga

;

(7.4.nod.) un atlaide uz rindu tiks aprēķināta.

10.3 Atlaide uz čeku
Lai ievadītu atlaidi uz čeku kopumā, ievadlaukā jānorāda atlaides lielums. To var darīt divos
veidos:
1) norādot procentuālu atlaidi: ievada skaitli un nospiež
2) norādot kā summu.

;

Kad ievadlauks aizpildīts, jānospiež poga
(6.4.nod.). Atlaide tiks aprēķināta
visām precēm, kas iekļautas čekā, proporcionāli katras preces summai.

29

Lietotāja dokumentācija

11 Čeka apstrādes palīgoperācijas
11.1 Čeka pārdrukāšana
Lai pārdrukātu pēdējo drukāto čeku, jānospiež pogu
. Šī iespēja atkarīga no
fiskālā printera. Ja fiskālais printeris neparedz šādu iespēju, tad to izdarīt nevar.

11.2 Čeka veidošanas pārtraukšana
Čeka veidošanu var pārtraukt, izmantojot pogu
, kas atrodas galvenā loga
apakšējā daļā. Šajā gadījumā visa informācija par ievadītajām precēm tiks atcelta un būs
iespējams sākt jauna čeka ievadi.
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12 Maksājuma noformēšanas logs
12.1 Vispārīgi norādījumi darbam ar maksājuma noformēšanas logu
Kad preču informācija čekā ir sagatavota, lai veiktu maksājuma noformēšanu un izdrukātu čeku,
jānospiež poga
noformēšanas logs.

(6.4.nod.). Līdz ar šīs pogas nospiešanu, tiek atvērts maksājuma

Strādājot ar maksājuma noformēšanas logu, jāņem vērā šādi norādījumi:
1. Nospiežot pogu [Maksa], čeks tiek izdrukāts vienmēr tikai tajā gadījumā, ja laukā
Pietrūkst ir vērtība 0.00!
2. Maksājuma veids, kas norādīts virs summas ievadlauka, nemainās, pārvietojoties pa
rindām maksājumu tabulā! Tas jāmaina, izmantojot pogu M.veids vai izvēli no
lejupkrītošā saraksta.
3. Summas ievadlaukā ievadītā summa tiek saistīta ar maksājuma veidu, kas norādīts virs
ievadlauka.
Sākotnēji maksājuma noformēšanas loga stāvoklis ir tāds, kā redzams 21.attēlā. Sistēma uzrāda
trūkstošo (nesamaksāto) summu laukā Pietrūkst un gaida kasiera darbību.

21. attēls.
Logā ir pieejamas šādas pogas:
dzēst maksājuma rindiņu no maksājumu tabulas;
atcelt maksājuma noformēšanu un atgriezties Horizon POS galvenajā
logā;
spiežot pogu var mainīt maksājuma veidu,
izvēlētais veids redzams lodziņā; katram maksājuma veidam ir savs
simbols uz pogas;

apstiprināt maksājuma veidu vai izdrukāt čeku.
Noformējot čeku, var izmantot maksāšanas veidus, kas aprakstīti Horizon, pie maksāšanas veida
redzams arī valūtas apzīmējums:
Skaidrā naudā – samaksa notiek skaidrā naudā;
Ar maksājumu karti – samaksa notiek ar kredītkarti;
Ar dāvanu karti – samaksa notiek ar dāvanu karti;
Avansā – samaksā tiek iekļauta iepriekš avansā samaksāta summa;
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Cits – cits samaksas veids.
Čeka drukāšanas un maksājumu karšu apstrādes procesos no HorizonPOS tiek izsaukta
attiecīgo iekārtu piegādātāju nodrošināta programmatūra. Par šīs programmatūras kļūdu
paziņojumiem jākonsultējas pie iekārtu piegādātājiem.

12.2 Maksājuma noformēšana skaidrā naudā
Pēc noklusēšanas kā maksājuma veids tiek piedāvāts “Skaidrā naudā”. Ja nav nepieciešams
maksājuma veidu mainīt, tad laukā Summa ievada pircēja iedoto naudas summu (22.att.),

nospiež pogu
un maksājuma veids un samaksātā summa tiek ievietota
maksājumu tabulā. Laukā Izdot ir redzama izdodamā summa (23.att.).

22. attēls.

23. attēls.

Lai pabeigtu maksājuma noformēšanu un izdrukātu čeku, poga
vēlreiz.

jānospiež

Ja pircējs maksā precīzu summu, tad to var neievadīt laukā Summa, bet uzreiz nospiest pogu

, kas ievietos maksājumu tabulā (24.att.) un, vēlreiz nospiežot pogu

, čeks tiks izdrukāts.
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24. attēls.

12.3 Maksājuma noformēšana paralēlās apgrozības periodā pēc EUR
ieviešanas
Lai strādātu ar virtuālo kasi pēc 01.01.2014., ir jābūt uzinstalētam jaunam HorizonPOS,
kas paredzēts darbam EUR. Darbam paralēlās apgrozības periodā, kad jābūt iespējai
norēķināties skaidrā naudā gan EUR, gan LVL, ir jābūt pieejamam maksāšanas veidam
Skaidra nauda LVL. Attiecīgi, ja kasē tiek iemaksāta skaidra nauda LVL, tad jāizmanto
maksāšanas veids latiem, pārējos gadījumos maksāšanas veidi eiro. Lai būtu ērtāk
atšķirt maksāšanas veidus, tiem redzams valūtas apzīmējums.

25. attēls.

Maksājuma summu logā visām summām redzams valūtas apzīmējums:
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26. attēls.

12.4 Maksājuma noformēšana ar maksājumu karti
Lai noformētu maksājumu ar maksājumu karti:
1) jāizvēlas maksāšanas veids ”Ar maksājumu karti” (karšu nolasīšanas sistēmai jābūt autorizētai,
skat. 18.2.nod.);

2) jānospiež poga

, lai ievietotu maksājuma rindiņu tabulā (27.att.);

3) jānospiež vēlreiz poga

un jāgaida, kad tiks pieprasīta kartes ievade;

4) ja karte tiek sekmīgi nolasīta un maksājums izpildīts, notiek čeka izdrukāšana.

27. attēls.

12.5 Maksājuma noformēšana ar dāvanu karti
Lai noformētu maksājumu ar dāvanu karti:
1) jāizvēlas maksāšanas veids ”Ar dāvanu karti”;

2) jāievada summa un jānospiež poga
(28.att.);

, lai ievietotu maksājuma rindiņu tabulā
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28. attēls.

3) jānospiež vēlreiz poga

, lai izdrukātu čeku.
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12.6 Maksājuma noformēšana, izmantojot iemaksāto avansu
Lai maksājuma noformēšanā izmantotu iemaksāto avansu, jālieto maksāšanas veids Avansā:
1) jāizvēlas maksāšanas veids ”Avansā”;

2) jāievada iepriekš iemaksātā summa un jānospiež poga
maksājuma rindiņu tabulā (29.att.);

, lai ievietotu

29. attēls.
3) ja avanss nesedz visu summu, tad jānorāda atbilstošais maksāšanas veids, jāievada trūkstošā

summa un jānospiež poga

4) jānospiež vēlreiz poga

;

, lai izdrukātu čeku.

36

Lietotāja dokumentācija

12.7 Maksājuma noformēšana ar vairākiem maksāšanas veidiem
Vienu čeku var apmaksāt, izmantojot vairākus maksāšanas veidus (30.att.). Šajā gadījumā
jārīkojas šādi:
1) jāizvēlas pirmais maksāšanas veids un jāievada summa, pēc tam jānospiež

;
2) jāizvēlas nākamais maksāšanas veids un jāievada summa, pēc tam jānospiež

, utt.

Kad visi maksāšanas veidi un summas ir norādīti, poga
izdrukātu čeku.

jānospiež vēlreiz, lai

30. attēls.
Ja kopsumma nav pilnībā ietverta maksājuma rindiņās (laukā Pietrūkst ir uzrādīta summa), tad,

trūkstošo summu neievadot un nospiežot
pievienota maksājuma veidam “Skaidrā naudā”.

, trūkstošā summa tiek automātiski
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13 Storno čeka sagatavošana
13.1 Storno čeka sagatavošana, ja preces tiek atgrieztas pilnībā
Lai izdrukātu storno čeku, jārīkojas šādi:
1) stornējamais čeks jāatrod čeku vēsturē (to var atvērt ar pogu

);

2) čeku vēstures logā jānospiež pogu
un čeka informācija tiks ievietota
galvenajā logā kā čeks B ar tipu “Storno” (31.att.). Paralēli kā čeks C tiks izveidots
stornējamajam čekam atbilstošais fiskālais čeks, pie kam tiks dzēsta informācija, kas līdz
stornēšanas brīdim uzkrāta čekā B un C.

31. attēls.
3) tālāk, atrodoties čekā B, jānospiež poga
noformēšanas logs;

4) maksājuma noformēšanas logā jānospiež poga
čeks (skat. 13.4.nod.).

un jāatver maksājuma

un tiks izdrukāts storno

5) ja preces tiek atgrieztas pilnībā, čeku C neizmanto.
Kad storno čeks tiek atvērts galvenajā logā kā čeks B, tā statuss ir “No vēstures stornēts
nerediģējams čeks”. Čeku B, kura statuss ir “No vēstures stornēts nerediģējams čeks”, nevar
rediģēt.
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13.2 Storno čeka sagatavošana, ja preces tiek atgrieztas daļēji
Lai apstrādātu gadījumu, kad pircējs atgriež tikai daļu no čekā esošajām precēm, jārīkojas šādi:

1) stornējamais čeks jāatrod čeku vēsturē (to var atvērt ar pogu

);

2) čeku vēstures logā jānospiež pogu

un čeka informācija tiks ievietota
galvenajā logā kā čeks B ar tipu “Storno” (32.att.). Paralēli kā čeks C tiks izveidots
stornējamajam čekam atbilstošais fiskālais čeks, pie kam tiks dzēsta informācija, kas līdz
stornēšanas brīdim uzkrāta čekā B un C.

32. attēls.

3) tālāk, atrodoties čekā B, jānospiež poga

un jāatver maksājuma

noformēšanas logs;

4) maksājuma noformēšanas logā jānospiež poga

un tiks izdrukāts storno

čeks (skat. 13.4.nod.) par visām precēm;

5) kad storno čeks izdrukāts, jāpārslēdzas no čeka B uz čeku C (33.att.), kurš satur visas

stornētajā čekā ietilpstošās rindas. Šo čeku var rediģēt un izdzēst tās preču rindas, kuras
tiek atgrieztas. Pārējās preču rindas atstāj un spiež pogu
, lai noformētu
jaunu čeku kā parastā pārdošanas čeka gadījumā. Ar šo čeku tiks fiksēta to preču
pārdošana, kuras netika atgrieztas.

39

Lietotāja dokumentācija

33. attēls.

13.3 Storno čeka sagatavošana no pārdošanas čeka
Ja stornējamo čeku nevar atrast čeku vēsturē, tad to var ievadīt ar roku, vadoties pēc pircēja
uzrādītā pārdošanas čeka. Šajā gadījumā jārīkojas šādi:
1) jāuzstāda čeka tips “Storno”;
2) jāievada atgrieztās preces;
3) tālāk jānospiež poga

un jāatver maksājuma noformēšanas logs;

4) maksājuma noformēšanas logā jānospiež poga
čeks ar negatīvām summām (skat. 13.4.nod.).

un tiks izdrukāts storno
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13.4 Maksājuma noformēšana storno čekam
Kad storno čeks ir sagatavots galvenajā logā, tad maksājuma noformēšanai un čeka izdrukāšanai
jānospiež poga
noformēšanas logs.

. Līdz ar šīs pogas nospiešanu, tiek atvērts maksājuma

Noformējot storno čeku, nav iespējams mainīt maksāšanas veidu. Vienīgais atļautais
maksāšanas veids ir “Skaidrā naudā”.
Iespējami divi gadījumi:
1) no kases tiks izmaksāta tieši storno čekā norādītā summa - maksājuma noformēšanas logā

(34.att.) nav nepieciešams neko mainīt. Šajā gadījumā, nospiežot pogu
tiek izdrukāts storno čeks un no kases ir jāizsniedz atgriežamā summa skaidrā naudā.

, uzreiz

34. attēls.
2) klients iemaksā papildus summu skaidrā naudā, lai atgriežamā summa būtu, piem., apaļa
summa. Šajā gadījumā maksājuma noformēšanas logā, laukā Summa ievada iemaksāto summu

(35.att.) un nospiež pogu

.

35. attēls.

Lai izdrukātu čeku, poga

jānospiež vēlreiz.
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14 Rēķina izdrukāšana
Zem preču rindas labošanas pogām, virs pogas Summa, atrodas poga
, kas
paredzēta rēķina izdrukāšanai. Šajā rēķinā tiek iekļauta čeka informācija. Rēķins tiek izdrukāts uz
sistēmai pieejamo noklusēto printeri. Rēķins tiek izdrukāts formā, kas nav maināma. Formu, kādā
čeks tiks izdrukāts, nosaka sistēmas konfigurācijas lappusē „Svītrkodi, rēķini un kartes” norādītā
izdrukas forma: Faktūrrēķins vai Pavadzīme. Jāatceras, ka šī iespēja neveido rēķinu kā
dokumentu, bet ir tikai čeka vizuāls attēlojums.
Lai rēķinu izdrukātu, vispirms ir jāapmaksā čeks un tad jānospiež šī poga. Kamēr nav noformēts
nākamais čeks, ir iespējams rēķinu izdrukāt vairākas reizes, ja tas nepieciešams.
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15 Darbības ar naudas kasti
Operācijām ar naudas kasti ir paredzēts galvenā loga panelis (36.att.):

36. attēls.

15.1 Naudas ielikšana
Lai ieliktu maiņas naudu kastē, galvenā loga ievadlaukā jāievada naudas summa un jānospiež
poga
. Sistēma parādīs paziņojumu (37.att.), uz kuru jāatbild nospiežot poga
Labi un tiks izdrukāts čeks par ielikto summu.

37. attēls.

15.2 Naudas izņemšana
Lai izņemtu naudu no kastes, ievadlaukā jāievada izņemamā summa un jānospiež poga
. Sistēma dos paziņojumu (38.att.), uz kuru jāatbild nospiežot poga Labi un tiks
izdrukāts čeks par izņemto summu.

38. attēls.

15.3 Naudas kastes atvēršana
Lai atvērtu naudas kasti, galvenajā logā jānospiež poga

.

15.4 Informācija par skaidro naudu kastē
Lai atvērtu informācijas logu (39.att.) par skaidrās naudas summu naudas kastē, galvenajā logā
jānospiež poga

.
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39. attēls.

16 X atskaites izdrukāšana
Lai izdrukātu X atskaiti, vispirms jāatver čeku vēstures logu ar pogu
jānospiež poga

. Šajā logā

(skat. arī 18.1.nod. ).

17 Z atskaites izdrukāšana
Lai izdrukātu Z atskaiti, vispirms jāatver čeku vēstures logu ar pogu
jānospiež poga

. Šajā logā ir

(skat. arī 18.1.nod.).

Pēc Z atskaites izdrukāšanas automātiski tiek izveidota kases pavadzīme, kas pieejama sistēmas
Horizon pavadzīmju sarakstā (skat. arī 25.5.nod.).
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18 Sistēmas informācija
18.1 Atskaites (čeku vēsture)
No sistēmas Horizon POS galvenā loga, nospiežot pogu
par saglabātajiem čekiem (40.att.).

, var atvērt informāciju

Šajā logā ir pieejams saglabāto čeku saraksts. Iezīmējot sarakstā čeka rindu, logā ir redzama
šajā čekā ietvertā informācija:
1) panelī Čeka rindiņas – izvēlētā čeka rindiņas;
2) panelī Maksājums – čeka apmaksas veidi un summas;
3) panelī Klienta dati – redzama informācija par klientu, ja čeks bijis noformēts ar klienta
rekvizītiem.

40. attēls.
Logā ir iespējams meklēt čeku pēc kartes transakcijas numura, ievadot numuru laukā un
nospiežot pogu Atrast karti:
atrastu maksājumu, kas veikts šajā transakcijā.

. Šī iespēja paredzēta, lai

Loga apakšējā joslā pieejamas pogas:
nospiežot šo pogu, tiks vēlreiz izdrukāts izvēlētais čeks (pēdējās Z
atskaites robežās), ja to pieļauj attiecīgās fiskālās drukas konfigurācija.
nospiežot šo pogu, izvēlētais čeks tiks ielasīts kases sistēmas galvenajā
logā un būs iespēja to stornēt, izdrukājot storno čeku. Stornēt var tikai fiskālo čeku. Storno čeku
otrreiz stornēt nevar.
X atskaites izdrukāšana.
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Z atskaites izdrukāšana. Pēc Z atskaites izdrukāšanas automātiski tiek izveidota
kases pavadzīme, kas pieejama sistēmas Horizon pavadzīmju sarakstā. Lai pavadzīmes
izveidošana būtu iespējama, jābūt sagatavotiem datiem, kas nepieciešami pavadzīmes
noformēšanai sistēmā Horizon.
aizvērt čeku vēstures logu.

18.2 Konfigurācija
Nospiežot pogu
konfigurācijas logs.

Horizon POS galvenajā logā, tiks atvērts kases sistēmas

Šajā logā ir četras lappuses:
Pamatdati – paredzēta kases sistēmas konfigurēšanai;
Čeks – paredzēta čeka izskata konfigurēšanai;
Ātrie taustiņi – paredzēta ātro taustiņu definēšanai;
Svītrkodi, rēķini un kartes – paredzēta klientu karšu un izdrukājamo rēķinu konfigurēšanai.
18.2.1 Lappuse “Pamatdati”
Šajā lappusē (41.att.) veic kases sistēmas konfigurēšanu.

41. attēls.
Kases sistēmas konfigurēšanā ietilpst:
1.Datu bāzes konfigurācijas norādīšana.
Atskaišu iegūšanai paredzētas izvēles rūtiņas:
Prasīt paroli pirms Z atskaites – ja rūtiņa atzīmēta, tad kases sistēma prasa ievadīt paroli pirms
Z atskaites drukāšanas. Ja nav atzīmēta – tad sistēma rāda brīdinājuma paziņojumu, lai Z
atskaites drukāšanu lietotājs neiedarbinātu kļūdas dēļ.
Fiskālais printeris neatbalsta Z komandu – ja fiskālā printera modelis neatbalsta Z komandu,
tad jāatzīmē šī izvēles rūtiņa, lai būtu iespējama Z atskaites izdrukāšana.
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Datu bāzes uzstādījumos ietilpst datu avots, sākuma katalogs, datu bāzes lietotāja vārds,
parole.
Ar pogu
Nospiežot pogu
(42.att.).

iespējams atslēgties un par jaunu pieslēgties datu bāzei.
, tiek pārbaudīta datu bāzes konekcija. Vispirms tiek atvērts logs

42. attēls.
Nospiežot pogu
, tiek atvērts logs (43.att.). Šajā logā ir redzams servera vārds,
norādīta pieslēgšanās informācija un datu bāzes vārds.

43. attēls.
Ar pogu

iespējama konekcijas pārbaude.

2. POS sistēmas konfigurācija.
Sadaļā „POS sistēma” redzamas kases sistēmai pieslēgtās iekārtas. Iekārtas statusu norāda
ikona:
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- iekārta ir pieslēgta un gatava darbam;
- iekārta nav pieslēgta;
- iekārta ir pieslēgta, bet nav gatava darbam sakarā ar kādu problēmu pašas iekārtas darbā;
- iekārta ir pieslēgta, bet nav gatava darbam (piem., nav ielādēts draiveris). Šajā gadījumā
sistēma ziņos par kļūdu.
Pievienojot iekārtu, jānospiež poga

, lai norādītu iekārtai nepieciešamo dziņa failu.

Lai pārbaudītu, vai izvēlēts korekts dzinis, jānospiež poga
rādīs augstāk minētās ikonas.
Lai sarakstā atstātu redzamas tikai aktīvās ierīces, jānospiež poga

. Konfigurācijas rezultātu

.
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18.2.2 Lappuse “Čeks”
Šajā lappusē (44.att.) tiek aprakstīti uzstādījumi čekam.

44. attēls.
Čeka dati
– informācija no sistēmas “Horizon” (vienas Z atskaites laikā paliek nemainīga);
Virsraksts
– informācija, ko drukāt čeka sākumā;
Nobeigums
– informācija, ko drukāt čeka beigās.
Klienta atribūti:
Klienta nosaukums
Klienta reģ. Nr.
Klienta PVN nr.
Klienta adrese
Izvēles rūtiņas, kas nosaka, ko čekā rādīt:
Klienta reģ. Nr. – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts klienta reģistrācijas numurs;
Klienta PVN nr. – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts klienta PVN reģistrācijas numurs;
Klienta adresi – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāta klienta adrese;
Kopējo atlaidi – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāta kopējā atlaide uz čeku;
Preču pieg.dat. – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts preču piegādes datums;
Horizon POS Nr. – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts numurs, kas čekam piešķirts
virtuālās kases sistēmā (šis numurs redzams Atskaites -> Saglabātie čeki -> ID
numurs)
Kasiera vārdu – ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts kasiera vārds;
Kasiera uzvārdu - ja šo rūtiņu atzīmē, tad čekā tiks drukāts kasiera vārds.
Rādīt izdodamo naudu speciālā logā – pēc maksāšanas logā veiktajām darbībā papildlogā
parādīt pirkuma summu, saņemto summu un izdodamo summu.
Čeka izskats ekrānā
– šajā tabulā, izmantojot izvēles rūtiņas, var norādīt kolonnas, kas būs redzamas virtuālās kases
sistēmas galvenajā logā.
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Sākt darbu pilnekrāna režīmā – ja šo izvēles rūtiņu atzīmē, tad, startējot virtuālās kases sistēmu,
galvenais logs uzreiz tiks atvērts pilnekrāna režīmā.
Saglabāt sakārtojumu tabulās – ja izvēles rūtiņu atzīmē, tad tiek saglabāts uzstādītais
sakārtojums Preču un Klientu tabulās.
18.2.3 Lappuse “Ātrie taustiņi”
Šajā lappusē (45.att.) var norādīt speciālos “ātros” taustiņus, ar kuriem veikt noteiktas darbības.
Brīdinājums!
Ātro taustiņu kombinācijām nav vēlams lietot Windows standarta taustiņu kombinācijas (piem.,
Ctrl+Alt+Delete), jo tas var radīt neparedzamas sekas.

45. attēls.
“Ātros” taustiņus definē šādi:
1) veic dubultklikšķi ailē Taustiņa kods;
2) nospiež vēlamo taustiņu kombināciju uz datora tastatūras.
Sarakstā Kases vadība ir aprakstīti “ātrie” taustiņi visām kases funkcijām. Pēc vajadzības šajā
tabulā “ātros” taustiņus var pārdefinēt.
Sarakstā Nodaļas, preces, klienti iespējams definēt papildus ātros taustiņus (piemēram,
noteiktas preces ievadīšanai definēt noteiktu taustiņu kombināciju). Šeit pirms taustiņu
definēšanas jāizvēlas vajadzīgā poga, kas atrodas zem tabulas, lai norādītu, kurai datu grupai
definēsiet ātro taustiņu.
Poga

paredzēta nodaļas izvēlei.

Poga

paredzēta preces izvēlei.

Poga

paredzēta klienta izvēlei.

Ar pogu

var izdzēst rindiņu.
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- šī poga paredzēta kases datu saglabāšanai XML failā. Saglabāto failu
iespējams pārnest uz citu kasi, izmantojot ārējo datu pārnešanas ierīci.
- ar šo pogu iespējams atvērt XML failu ar saglabātajiem kases datiem.
Datu saglabāšanai iespējams izvēlēties tikai daļu no datiem: kases vadības datus vai nodaļu,
preču, klientu ātro taustiņu datus. Lai norādītu, kurus datus vēlaties saglabāt, jāatzīmē attiecīgi
izvēles rūtiņa Kases vadība vai Nodaļas, preces, klienti.
18.2.4 Lappuse “Svītrkodi, rēķini un kartes”
Šajā lappusē (46.att.) konfigurē informāciju, kas nepieciešama:
- Svaru svītrkodu nolasīšanai;
- Klientu karšu apstrādei;
- Čeka izdrukai rēķina veidā.
18.2.4.1 Ieteicamais nacionālais modelis mainīga svara produktu identifikācijai
Latvijā eksistē ieteicamais nacionālais modelis mainīga svara produktu identifikācijai, kas paredz
sekojošu svītrkodu prefiksu 20-29 sadalījumu:
1) prefiksi 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 ir veikalu rīcībā.
2) prefiksus 23, 24, 25 izmanto sveramajām precēm:
23 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1,P2 P3 P4 C (0,001-9,999kg)
24 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1 P2,P3 P4 C (10,00-99,99kg)
25 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1 P2 P3,P4 C (100,00-999,9kg)
Svītrkoda pozīciju skaidrojums:


Prefiksi 23,24,25 norāda uz decimālā punkta vietu svarā. Piem., ja produkts sver 0,125 kg,
tad svītrkoda pirmie cipari būs 23, ja produkta svars būs 12,5 kg, tad svītrkods sāksies ar
prefiksu 24. Kuru prefiksu izvēlēties, tam jābūt konfigurētam svaros.



X1...X6 - unikāls produkta/preces kods. Šos ciparus svaru atmiņā ievada uzņēmuma
darbinieks.



P1...P4 - četrciparu produkta svars. Šos ciparus, nosverot katru produkta vienību, uzrāda
svari.



Pēdējais cipars (C) ir kontrolcipars.
18.2.4.2 Svaru svītrkodu informācijas konfigurēšana

Lappusē Svītrkodi, rēķini un kartes norāda informāciju, kas nepieciešama, lai kases sistēma
pazītu svaru svītrkodus un spētu identificēt preci atbilstoši svītrkodam.
Ja svītrkoda šablons definēts korekti, sistēma pēc svītrkoda ieskanēšanas spēj identificēt preci un
izveidot čeka rindiņu ar daudzumu un summu. Ja svītrkods netiek atpazīts, sistēma meklē preci
pēc koda, kas vienāds ar piedāvāto ciparu kombināciju un piedāvā čeka rindā, ja tāda prece
atradusies.
Lai virtuālās kases sistēma ņemtu vērā svaru svītrkodus un tos analizētu, konfigurācijas logā ir
jāatzīmē izvēles rūtiņa Analizēt svītrkodu, kas sākas ar 2.
Tālāk jāizvēlas svītrkoda tips, kas tiek lietots svaros:
Svītrkoda tips – EAN13 vai 12of5 (18simboli).
Pēc tam jādefinē izmantojamie svītrkodu veidi – pozīcijas un zīmju izvietojums tajos. Loga
kreisajā pusē redzams vizuāls svītrkoda šablona attēlojums, labajā pusē ir iespēja konfigurēt
simbolu izvietojumu.
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46. attēls.
Kreisās puses lauku aktivizē, ieklikšķinot ar peli. Pēc tam ar bultiņu taustiņiem pārvietojoties pa
rindām, izvēlas svītrkodu, kuru konfigurēt. Sistēma piedāvā iespēju konfigurēt svītrkodus ar
prefiksiem 20 – 29.
Kad svītrkoda rinda ir izvēlēta, var konfigurēt pozīcijas labās puses laukos.
Lauki simbolu izvietojuma konfigurēšanai:
Kods (koda lauki apzīmēti ar C):
Pozīcija - pozīcija, kurā sākas produkta/preces kods;
Garums – cik pozīcijas aizņem kods.
Svars (svara lauki apzīmēti ar W):
Pozīcija - pozīcija, kurā sākas svara informācija;
Garums – cik pozīcijas aizņem svars;
Aiz komata – cik no garuma ir svara pozīcijas aiz komata;
(W – lielais burts ir zīmes pirms komata; w – mazais burts ir zīmes aiz komata).
Summa (summas lauki apzīmēti ar S):
Pozīcija – pozīcija, kurā sākas summa;
Garums – cik pozīcijas aizņem summa;
Aiz komata – cik no garuma ir summas pozīcijas aiz komata.
(S – lielais burts ir zīmes pirms komata; s- mazais burts ir zīmes aiz komata).
K – ar šo burtu apzīmēta kontrolcipara vieta svītrkodā.
Parasti svītrkodā tiek izmantots vai nu svars vai summa. Jāraugās, lai ievadītais kopējais pozīciju
skaits būtu atbilstošs izvēlētā svītrkoda veida pozīciju kopskaitam.
Laukā Maska ir redzams izveidotā svītrkoda šablona simbolisks attēlojums. Šī pati maska ir
redzama arī kreisās puses vizuālajā attēlā.
Pogas tiek izmantotas šādām darbībām:
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– nolasīt informāciju no kreisajā pusē izvēlētās svītrkoda rindas un parādīt informāciju
pozīciju laukos.
– saglabāt sagatavoto konfigurāciju (kreisajā pusē izvēlētajam svītrkodam saglabāt
konfigurāciju, kura izveidota labajā pusē pozīciju laukos).
– dzēst izveidoto svītrkoda konfigurāciju.
- atjaunot svītrkoda pozīciju konfigurāciju atbilstoši sagatavei pēc noklusējuma.
1.piemērs.
Konfigurēt svītrkodu, kurš satur produkta svaru ar divām zīmēm aiz komata.
1.Kreisās puses laukā novieto zilo kursoru uz svītrkoda rindas, kas sākas ar 24:

2.Pozīciju laukos labajā pusē laukam Svars (W) ailē „Aiz komata” norāda 2:

3.Nospiež pogu
- tiek izveidots svītrkoda vizuālais attēlojums kreisajā pusē un
svītrkoda veids ir aprakstīts:
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2.piemērs.
Aprakstīt svītrkodu, kurš satur produkta summu nevis svaru.
1. Kreisās puses laukā novieto zilo kursoru uz svītrkoda rindas, kurai vēlas definēt šablonu ar
summu, piemēram, 26:

2.Apraksta pozīcijas labajā pusē, lai šablons saturētu summu ar divām zīmēm aiz komata:

3. Nospiež pogu
- tiek izveidots svītrkoda vizuālais attēlojums kreisajā pusē un
svītrkoda veids ar summu ir aprakstīts:
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18.2.4.3 Klienta kartei

47. attēls.
Unikāls ID – unikālais kartes ID numurs, pozīcija – pozīcija, no kuras sākas šis numurs kartes
kodā;
Datuma formāts – kartes derīguma termiņa datuma formāts, pozīcija – pozīcija, no kuras sākas
kartes derīguma datums kartes kodā;
Klienta Nr. garums – klienta numura garums, Pozīcija – pozīcija, no kuras sākas klienta numurs
kartes kodā.
Kartes dati sākas ar ; un beidzas ar ? – šo izvēles rūtiņu jāatzīmē, ja tastatūra ir tā konfigurēta,
ka nolasot klienta kartes datus, tiem tiek pievienoti norādītie simboli. To var pārbaudīt, atverot
nolasīto informāciju ar NotePad un pārliecinoties, vai dati satur minētās zīmes.
18.2.4.4 Dati rēķinam

48. attēls.
Jānorāda dati, kas tiks drukāti rēķinā - sērija, numurs, kases reģistrācijas numurs, pārdevēja
dati.
Laukā Logo iespējams norādīt failu, kas satur pārdevēja logo. Tas arī tiks izdrukāts rēķinā.
Faktūrrēķins vai Pavadzīme – atzīmējot izvēles pogu, iespējams uzstādīt, kuru izdrukas formu
izmantot, ja vēlas čeku izdrukāt rēķina veidā.
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18.3 Informācijas izsaukšana par sistēmas stāvokli
Nospiežot taustiņu F1 vai izpildot dubultklikšķi ar peles kreiso pogu uz statusa joslas Horizon
POS galvenajā logā, ir iespējams izsaukt informācijas logu par sistēmas Horizon POS stāvokli
(49.att.). Šajā logā ir informācija par:
- sistēmas versiju;
- pieslēguma stāvokli fiskālam printerim (testa čeks netiek drukāts, par printera gatavību
liecina stāvoklis „darba kārtībā”);
- pieslēguma stāvokli kredītkaršu autorizācijas serverim;
- pieslēguma stāvokli datu bāzei;
- uzstādījumi, kas norādīti sistēmā Horizon (kases tīkls, cenas veids, dokumenta tips kases
pavadzīmei, PVN kategorijas).

49. attēls.
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19 Sarakstu logos pieejamās darbības
Kases sistēmā Horizon POS, strādājot ar preču sarakstu, klientu sarakstu vai nodaļu
sarakstu, ir pieejamas saraksta kolonu kārtošanas un meklēšanas darbības, kā arī saraksta
eksports uz EXCEL, līdzīgi kā tas ir sistēmā Horizon.
Saraksta kolonas sakārtošanu veic, klikšķinot ar peli uz kolonas virsraksta. Šādi sakārtotā kolona
būs galvenā sakārtojuma kolona. Ir iespējams uzstādīt vēl trīs saistītā sakārtojumas kolonas, turot
nospiestu taustiņu [SHIFT] un klikšķinot secīgi uz tām kolonām, kuras vēlas uzstādīt kā saistīti
sakārtotas.
Nospiežot peles labo pogu uz kolonas virsraksta, ir pieejama šāda darbību izvēlne (50.att.):

50. attēls.
Galvenajai sakārtojuma kolonai meklēšanas darbības ir papildinātas vēl ar “Dinamisko
meklēšanu” un “Nākošās vērtības meklēšanu”.
Meklēšanas darbību veikšanai tiek izmantots šāds logs (51.att.), kurā ievada meklējamo vērtību
un, spiežot pogas ar bultiņām, veic meklēšanu.

51. attēls.
Darbība Izveidot filtru paredzēta informācijas atlasīšanai pēc tā saraksta lauka, uz kura atrodas
kursors. Darbību atceļ, izvēloties darbību Bez filtra, kas kļūst pieejama darbību izvēlnē, ja filtrs ir
izveidots.
Darbības Augošā secībā, Dilstošā secība, Bez sakārtojuma paredzētas kolonas kārtošanai.
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20 Funkcionalitāte darbam ar elektroniskajām dāvanu/klientu
kartēm
Lai lietotu funkcionalitāti darbam ar elektroniskajām dāvanu vai klientu kartēm, ir jābūt pieejamam
FTGServer pieprasījumu režīmā. Šim nolūkam nevar izmantot sinhronizācijai paredzēto
FTGServer.

20.1 Konfigurācija sistēmā Horizon
Lai izmantotu elektroniskās dāvanu/klientu kartes, sistēmā Horizon ir jāveic šādi priekšdarbi:
1. WEB lietotāja definēšana
WEB lietotājs ir nepieciešams, lai būtu iespējams pieslēgties FTGServerim, kurš tiks lietots
elektronisko dāvanu karšu funkcionalitātes apkalpošanai.
Lai definētu WEB lietotāju:
- Jābūt reģistrētam vismaz vienam kases lietotājam izvēlnē Pamatdati -> Datu apmaiņa ->
Kases aparāti -> Lietotāji (sīkāk sk. Horizon Palīgā).

52. attēls.
-

Jābūt reģistrētam Horizon lietotājam (Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji) ar tiesībām
strādāt ar kases aparātu funkcionalitāti. Atbilstoši šim lietotājam tiek noteikta WEB
lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības
apstrādāt vai skatīt datus. Vienam Horizon lietotājam var būt piesaistīti vairāki WEB
lietotāji. Ja nepieciešams, Horizon lietotāju reģistrs jāpapildina, lai iekļautu attiecīgajai
WEB lietotāja lomai nepieciešamo tiesību komplektu.
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53. attēls.
WEB lietotāju definē izvēlnē Sistēma -> Administrēt -> Web lietotāji. Ievadlogā norāda:
- WEB lietotāja pieejas vārdu, vārdu, uzvārdu.
- Laukā Horizon lietotājs piesaista Horizon lietotāju ar atbilstošām tiesībām darbam ar
kases aparātiem;
- Sadaļā Objekti izvēlas Objekta veidu Kases lietotājs un laukā Kods norāda atbilstošo
kases lietotāju, izvēloties no piedāvātā saraksta.
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54. attēls.
2. Izvēlne Pamatdati –> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu kartes

20.2 Dāvanu karšu reģistrs
Visas pārdošanai sagatavotās dāvanu kartes ir jāreģistrē, ievadot sistēmā. Lai elektronisko karti
reģistrētu, sarakstā spiež pogu Pievienot
un aizpilda ievadformu. Lai ievadformā reģistrētu
kartes numuru, kursors jānovieto numura laukā un jāizvelk karte caur karšu lasītāju (karšu
lasītājam jābūt savienotam ar datoru). Pēc tam numurā jānodzēš liekie simboli, atstājot tikai
ciparus. Ievadītos datus saglabā un logu aizver.
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55. attēls.
Pēc reģistrācijas visām kartēm ir statuss Jauna. Kartes statuss automātiski tiek mainīts uz
Aktīva, ja karte ir pārdota (Horizon POS ir izveidots čeks par kartes pārdošanu). Pēc kartes
pārdošanas tai automātiski tiek uzstādīts derīguma termiņš gadu uz priekšu no pārdošanas
datuma, bet šo datumu var konfigurēt dāvanu kartes dokumenta tipā.

56. attēls.
Pēc pirkumu veikšanas kartes atlikums ir redzams dāvanu karšu saraksta ailē Atlikums.

57. attēls.
Kad kartes summa ir izlietota, atlikums ir 0, un kartei var uzstādīt statusu Slēgta.
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58. attēls.
1. Izvēlne Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Maksāšanas veidi
Maksāšanas veidu sarakstā jābūt reģistrētam veidam – Ar dāvanu karti.
2. Izvēlne Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Pazīmes
Jānorāda, kura nomenklatūru pazīme tiks izmantota elektroniskajām kartēm – 1.vai 2.pazīme.

59. attēls.
3. Izvēlne Pamatdati -> Nomenklatūras
Nomenklatūru/pakalpojumu sarakstam jāpievieno pakalpojums Elektroniskā dāvanu karte.

60. attēls.
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Pakalpojumam obligāti jānorāda:
- svītrkods, kuram obligāti jāpiesaista izvēlētā nomenklatūru pazīme kases aparātiem,
kuru paredzēts izmantot dāvanu kartei;

61. attēls.
-

pārdošanas cena un citi obligātie dati, kas nepieciešami, lai saglabātu pakalpojuma
kartiņu.
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62. attēls.
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20.3 Konfigurācija virtuālās kases sistēmā Horizon POS
Lai lietotu elektroniskās dāvanu/klientu kartes, virtuālajā kases sistēmā Horizon POS ir jābūt
veiktiem šādiem konfigurācijas darbiem:
1. POS ierīcei atbilstošajā XML failā (fails instalējot Horizon POS tiek novietots Horizon POS
darba direktorijas sadaļā PosSys), dāvanu kartēm (gift-card) paredzētajā daļā jānorāda:
gift-card enabled=”true”.

63. attēls.
2. Jāatver Horizon POS un sadaļā Sistēma -> Pamatdati jāaktivizē ierīce Dāvanu kartes. To
veic uzklikšķinot uz rindiņas Dāvanu kartes un nospiežot pogu Atjaunot.
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64. attēls.
3. Horizon POS sadaļā Sistēma -> Dāvanu kartes, lauku grupā Dāvanu kartes pazīmes
jānorāda, kuru pazīmi izmantos dāvanu kartēm un jānorāda maksājuma veids „Ar dāvanu
karti”.

65. attēls.
4. Dati jāsinhronizē ar sistēmu Horizon, lai preču sarakstā būtu pieejamas Horizon
reģistrētās dāvanu kartes.
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20.4 Elektroniskās dāvanu kartes pārdošana
Lai pārdotu elektronisko dāvanu karti, jārīkojas šādi:
1. Horizon POS jāatver Preču saraksts, nospiežot
karte.

, un jāizvēlas vajadzīgā

2. Pēc kartes izvēles sistēma prasīs nolasīt kartes datus.

66. attēls.
3. Karte jāizvelk caur karšu lasītāju un čekā parādīsies preces rindiņa.
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67. attēls.

4. Tālāk jānoformē čeks, nospiežot
logu.

un aizpildot maksājuma noformēšanas

68. attēls.
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20.5 Preču iegāde ar elektronisko dāvanu karti
Lai pārdotu preces, par kurām tiek maksāts ar elektronisko dāvanu karti, jārīkojas šādi:
1. Horizon POS preču sarakstā jāizvēlas preces un jāievieto čekā, jānospiež
un jānoformē maksājums, izvēloties maksāšanas veidu – Ar dāvanu
karti. Nospiežot

, sistēma prasa nolasīt kartes datus.

69. attēls.
2. Karte jāizvelk caur karšu lasītāju.
3. Pēc kartes datu nolasīšanas maksājuma noformēšanas logā ir redzama maksājuma rinda
un jāspiež vēlreiz

, lai pabeigtu maksājuma noformēšanu.
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70. attēls.
4. Elektroniskajā kartē pieejamā atlikuma summa ir redzama sistēmā Horizon (Pamatdati ->
Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu kartes) pēc datu sinhronizēšanas ar Horizon
POS.

71. attēls.
Ja dāvanu kartē nepietiek līdzekļu, ir iespējams trūkstošo summu apmaksāt skaidrā naudā vai ar
norēķinu karti. Šajā gadījumā:
1. Noformējot maksājumu ar dāvanu karti, maksāšanas logā tiks uzrādīta trūkstošā summa.
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72. attēls.
2. Trūkstošo summu apmaksā, izvēloties citu maksāšanas veidu, piem., skaidrā naudā.

73. attēls.
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21 Funkcionalitāte iepirkšanās kuponu izmantošanai
21.1 Konfigurācija sistēmā Horizon
Lai izmantotu iepirkšanās kuponus virtuālās kases sistēmā Horizon POS, vispirms sistēmā
Horizon jāveic šāda konfigurācija:
1. Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu kartes
Dāvanu karšu sarakstā jāreģistrē visi izsniegtie kuponi, pievienojot jaunu ierakstu. Ievadlogā
jānorāda:
Kods – kupona unikālais identifikācijas kods;
Termiņš – kupona derīguma termiņš;
Jāatzīmē izvēles rūtiņa Kupons, lai virtuālās kases sistēmā kupons tiktu identificēts pēc kupona
unikālā numura, kurš ievadīts manuāli. Šo iespēju izmanto arī gadījumā, ja tiek lietotas papīra
dāvanu kartes vai līdzīgi atlaižu vai norēķinu veidi.
Statuss – jānorāda Aktīva.
Konfigurācijas aprakstu jāsaglabā.

74. attēls.
Dāvanu karšu saraksta loga Darbību izvēlnē jāizmanto darbība Pievienot darījumu dāvanu
kartei. Tiks piedāvāts papildlogs, kurā jānorāda kupona vērtība (summa) un informācija
jāsaglabā.

75. attēls.
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2. Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Maksāšanas veids
Maksāšanas veidu sarakstam jāpievieno jauns ieraksts. Ievadlogā jānorāda:
Kods – maksāšanas veida kods;
Nosaukums – jānorāda Kupons;
Veids – jānorāda Ar dāvanu karti.

76. attēls.

21.2 Konfigurācija sistēmā Horizon POS
Horizon POS sadaļā Sistēma -> Dāvanu kartes laukā Maksājuma veids jānorāda Kupons.
Uzstādījums jāsaglabā.

77. attēls.
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21.3 Kupona izmantošana preču apmaksai
Lai izmantotu kuponu preču iegādei, HorizonPOS jāsagatavo pirkuma čeks parastajā kārtībā, bet,
veicot maksājuma noformēšanu, kā maksājuma veids jānorāda Kupons, laukā Kupona Nr.
jānorāda unikālais kupona numurs un laukā Summa jānorāda, kāda summa tiek apmaksāta ar
kuponu. Maksājuma noformēšanu pabeidz, nospiežot pogu

.

Visi dati par summām, kas apmaksātas ar kuponiem, tiek automātiski nodoti uz sistēmu Horizon.

78. attēls.

22 Funkcionalitāte Lojalitātes karšu izmantošanai
22.1 Konfigurācija sistēmā Horizon
Lai izmantotu lojalitātes kartes virtuālās kases sistēmā Horizon POS, vispirms sistēmā Horizon
jāveic šāda konfigurācija:
1. Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu kartes
Dāvanu karšu sarakstā jāreģistrē visas izsniegtās lojalitātes kartes, pievienojot jaunu ierakstu.
Ievadlogā jānorāda:
Kods – unikālais lojalitātes kartes kods;
Termiņš – lojalitātes kartes derīguma termiņš;
Statuss – jānorāda Aktīva;
Kontaktpersona – no kontaktu klientu saraksta jāizvēlas klients – kartes īpašnieks. Pēc šis
kontaktpersonas tiks identificēts klients.
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79. attēls.
2. Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Noliktava ->
Lojalitātes punktu uzskaitei laukā Lojalitātes punktu koeficients jānorāda koeficienta vērtība.
Punkti tiek aprēķināti, pirkuma summu reizinot ar koeficientu.
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80. attēls.

22.2 Lojalitātes karšu izmantošana virtuālās kases sistēmā
HorizonPOS
Lai izmantotu lojalitātes karti sistēmā Horizon POS, pēc pirkuma čeka sagatavošanas ir jānospiež
poga
karšu lasītāju.

un, parādoties logam Nolasiet dāvanu kartes datus, karte jāizvelk caur
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81. attēls.
Pēc kartes nolasīšanas tiek piemeklēts klients un tas redzams Horizon POS logā, laukā
Nosaukums.

82. attēls.
Izmantojot lojalitātes karti, tiek uzkrāti lojalitātes punkti atbilstoši norādītajam koeficientam.
Uzkrātie punkti redzami sistēmā Horizon (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu
kartes).
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83. attēls.
Lojalitātes punktu izmantošana notiek līdzīgi kā atprečojot dāvanu kartes.

22.3 Preču iegāde maksājot ar lojalitātes karti
Lai pārdotu preces, par kurām tiek maksāts ar lojalitātes karti, jārīkojas šādi:
5. Horizon POS preču sarakstā jāizvēlas preces un jāievieto čekā, jānospiež
un jānoformē maksājums, izvēloties maksāšanas veidu – Ar dāvanu
karti. Nospiežot

, sistēma prasa nolasīt kartes datus.
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84. attēls.
6. Karte jāizvelk caur karšu lasītāju.
7. Pēc kartes datu nolasīšanas maksājuma noformēšanas logā ir redzama maksājuma rinda
un jāspiež vēlreiz

, lai pabeigtu maksājuma noformēšanu.
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85. attēls.
8. Elektroniskajā kartē pieejamā atlikuma summa ir redzama sistēmā Horizon (Pamatdati ->
Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Dāvanu kartes) pēc datu sinhronizēšanas ar Horizon
POS.

86. attēls.
Ja lojalitātes kartē nepietiek līdzekļu, ir iespējams trūkstošo summu apmaksāt skaidrā naudā vai
ar norēķinu karti. Šajā gadījumā:
9.

Noformējot maksājumu ar lojalitātes karti, maksāšanas logā tiks uzrādīta trūkstošā summa.
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87. attēls.
10. Trūkstošo summu apmaksā, izvēloties citu maksāšanas veidu, piem., skaidrā naudā.

88. attēls.
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23 Horizon POS savienojums ar Point maksājumu karšu
termināli
23.1 Konfigurācija
Ierīce jāpieslēdz darba stacijai.
Horizon POS direktorijā, parasti C:\Program Files\Horizon POS\PosSys, jāatrod fails <dll
nosaukums>.xml, kurā jāveic papildinājums – jānorāda “true” šajā tagā:
<point-terminal enabled=”true” filename=”PosSys\Vx810Dev.dll”>

89. attēls.
Jāiedarbina Horizon POS un, atverot konfigurācijas logu izvēlnē Sistēma -> Sistēma, jāpārbauda,
vai ierīce Point termināls ir pievienota. Pieslēgumu var atjaunot, izvēloties vajadzīgo ierīci un
nospiežot pogu Atjaunot.
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90. attēls.
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23.2 Pirkuma noformēšana, izmantojot maksājumu karti
Iedarbinot Horizon POS, kurai pieslēgts maksājumu karšu termināls, loga apakšā jābūt redzamai
zīmei

, kas liecina, ka karšu termināls ir veiksmīgi pieslēgts un gatavs darbam.

Tālāk var veikt pārdošanu un čeka sagatavošanu.

91. attēls.
Kad čeks sagatavots, jānospiež Summa, un tiek piedāvāts Maksājuma noformēšanas logs.
Logā jāizvēlas maksāšanas veids – Ar maksājumu karti, un divas reizes jānospiež poga Maksa.

92. attēls.
Tālāk notiks savienošanās ar karšu termināli un sistēma palīglogā ziņos par to, ka jāievieto
maksājumu karte.
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93. attēls.
Maksājumu karte jāievieto terminālī un pēc attiecīgā pieprasījuma jāievada PIN kods.
Sekojot paziņojumiem uz ekrāna, transakcija jāpabeidz.
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23.3 Karšu darījumu vēsture
Karšu darījumu vēsturi var apskatīt, atverot Sistēma -> Atskaites -> Karšu darījumi. Šeit redzams
darījuma laiks, tips, statuss, apraksts, summa, kartes numurs, kartes veids, datums, transakcijas
numurs.
No šī loga iespējams izsaukt Bankas karšu atskaiti.

94. attēls.
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23.4 Maksājumu karšu izmantošana darbā ar fiskālajiem čekiem no
Horizon
Maksājumu kartes var izmantot arī veidojot fiskālos čekus no pārdošanas pavadzīmes Horizon.
Fiskālā čeka logā ir divas lappuses: Piesaistes un Maksāšanas veids.

95. attēls.
Lappusē Maksāšanas veids jānorāda maksāšanas veids Ar maksājumu karti un jāsaglabā
dokuments. Pēc saglabāšanas notiks pieslēgšanās karšu terminālim un tiks piedāvāts ievadīt
karti. Pēc kartes ievadīšanas jāievada PIN kods.
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96. attēls.

88

Lietotāja dokumentācija

24 Horizon POS darba stacijas izmantošana servera režīmā
Horizon POS darba staciju var izmantot arī servera režīmā, t.i., neizmantojot tieši kases funkciju
veikšanai. Šajā gadījumā pārdošanas dokumentu – pavadzīmi var veidot sistēmā Horizon un
fiskālo čeku sūtīt drukāšanai uz Horizon POS darba staciju, kas savienota ar fiskālās drukas
iekārtu. Notikusī pārdošana tiks fiksēta gan “Apvāršņa”, gan Horizon POS datu bāzē. X un Z
atskaites būs iespējams apskatīt gan sistēmā Horizon, gan sistēmā Horizon POS.
Lai darbinātu Horizon POS servera režīmā, uz attiecīgās darba stacijas ir jāveic Horizon POS
autorizācija, jāatzīmē izvēles rūtiņa Serveris un pēc tam vēlreiz jānospiež poga
. Šajā gadījumā autorizācijas logs tiks minimizēts un Windows uzdevumu joslas
apakšējā labajā stūrī tiks novietota atbilstoša ikona (97.att.), kas norāda, ka sistēma ir aktīva.

97. attēls.

25 Sistēmas Horizon sagatavošana darbam ar Horizon POS
Šajā nodaļā dots pārskats par darbībām, kuras nepieciešamas veikt un datiem, kurus
nepieciešams sagatavot sistēmā Horizon, lai to būtu iespējams darbināt kopā ar sistēmu Horizon
POS.

25.1 Datu sinhronizācija - Horizon Aģents
Lai būtu iespējama datu sinhronizācija starp HorizonPOS un sistēmu Horizon, ir jābūt instalētam
un atbilstoši konfigurētam Horizon Aģentam (par Horizon Aģenta instalēšanu sk. „FTGAgent
instalēšanas instrukcija”), kā arī sistēmā Horizon jābūt aprakstītam automatizētajam darbam (sk.
instrukciju „Automatizētie darbi. Datu sinhronizācija starp Horizon un Kases sistēmām”).

25.2 Kases lietotāji
Sistēmas Horizon pamatdatos (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Lietotāji)
jāapraksta kases sistēmas lietotājus (jeb kasierus) un to tiesības (98.att.).

98. attēls.
Kases lietotāja ievadlogā norāda:
Vārds, uzvārds – kasiera vārds, uzvārds;
Login – kasiera pieslēgšanās vārds kases sistēmai;
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Parole un parole pārbaudei – kasiera parole, lai pieslēgtos kases sistēmai.
Tabuliņā jāatzīmē, ar kurām kasēm šis kasieris var strādāt (atzīmējot aili “Aktīvs”).
Izvēles rūtiņas:
Izvēles rūtiņa Aktīvs nosaka, vai kasieris ir aktīvs un var strādāt ar kases sistēmu.
Piešķirt atlaidi – kasierim ir tiesības piešķirt atlaides;
Maksimālā atlaide - atlaides maksimālais lielums procentos, kuru kasieris var piešķirt;
Mainīt cenu – kasierim ir tiesības mainīt cenu;
Konfigurēt – kasierim ir tiesības konfigurēt kases sistēmu;
Noņemt Z atskaiti – kasierim ir tiesības noņemt Z atskaiti;
Stornēt čekus – kasierim ir tiesības stornēt čekus.
Audits - tiek auditētas kasiera darbības;
Pievienot piezīmi rindai - tiesības pievienot piezīmi/ komentāru čeka rindai;
Pievienot piezīmi čekam - tiesības pievienot piezīmi/ komentāru čekam;
Rediģēt klienta datus čekā - tiesības čekā rediģēt klienta datus;
Aizliegt Horizon klientu sarakstu - tiesības skatīt Horizon klientu sarakstu virtuālās kases
sistēmā.

25.3 Nodaļas kases aparātiem
Ja vēlas izmantot pārdošanu uz nodaļu, tad sistēmas “Horizon” pamatdatos jāapraksta nodaļas
kases aparātam. Nodaļas apraksta izvēlnē Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti ->
Nodaļas kases aparātiem. Jebkurā gadījumā ir jābūt norādītai vismaz vienai nodaļai.

25.4 Maksāšanas veidi
Sistēmas Horizon pamatdatos (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparāti -> Lietotāji) ir jābūt
aprakstītiem maksāšanas veidiem, kas izmantojami darbā ar virtuālās kases sistēmu.
Katrs maksāšanas veids jāsaista ar attiecīgo sistēmā noteikto veidu:
ar maksājumu karti,
skaidrā naudā,
ar dāvanu karti,
Cits.
Par katru maksāšanas veidu tiek norādīts kods un nosaukums un sistēmā noteiktais maksāšanas
veids, ir iespēja piesaistīt kontu (99.att.). Maksāšanas veidu izmanto, ģenerējot pavadzīmes no
kases sistēmas.

99. attēls.
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25.5 Nosacījumi kases pavadzīmes ģenerēšanai sistēmā Horizon
Lai būtu iespējama kases pavadzīmes ģenerēšana sistēmā Horizon:
1) jāapraksta kases pavadzīmes tips (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) ar dokumenta
veidu “Kases pavadzīme”;
2) kases pavadzīmes tips ir jāpiesaista kases tīkla aprakstam (Pamatdati -> Datu apmaiņa ->
Kases aparāti -> Kases aparātu tīkli). Šim nolūkam kases tīkla apraksta logā, lappusē
“Pavadzīmes veidošana”, laukā Dok.tips jānorāda kases pavadzīmes tips.
Kases pavadzīme tiks ģenerēta automātiski un būs redzama Horizon pavadzīmju sarakstā. Pēc
katras Z atskaites izdrukāšanas no kases sistēmas Horizon tiks ģenerēta jauna kases pavadzīme.

25.6 Fiskālā printera servera konfigurācija
Sistēmā Horizon, fiskālā servera aprakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Fiskālo printeru
serveri) ir jānorāda, ka FP serveris strādā ar virtuālās kases sistēmu Horizon POS un ir izveidota
iespēja aprakstīt kases sistēmas Horizon POS parametrus. Lai aprakstītu kases sistēmas
parametrus, fiskālā servera apraksta logā, lappusē „Pamatdati” ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Kases
sistēma (100.att.).

100.
attēls.
Kad izvēles rūtiņa atzīmēta, kļūst pieejama lappuse “Informācija” (101.att.).
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101.

attēls.

Lappusē “Informācija” ir jāaizpilda:
Dokumenta tips – dokumenta tips kases pavadzīmei (tips iepriekš jāapraksta Sistēma ->
Uzstādījumi -> Dokumentu tipi);
Klients – klients kases pavadzīmei (kases pavadzīme tiks veidota uz šo klientu);
Kl.papildgrupa – klientu papildgrupa, kurā esošie klienti tiks nodoti uz kases sistēmu;
Noliktava – noliktava, kura tiks norādīta kases pavadzīmē un no kuras tiks norakstītas preces;
Cenas veids – noklusētais cenas veids kases sistēmai;
Dok.tips atlaides aprēķinam – dokumenta tips, kurš tiek izmantots atlaides aprēķinā (šo
dokumenta tipu var piesaistīt atlaides aprakstam izvēlnē Pamatdati -> Noliktava ->
Atlaides);
Iekļauts PVN kases sistēmā – jāatzīmē, ja kases sistēmā nepieciešams strādāt ar iekļautu PVN.
Vēlams strādāt ar iekļautu PVN.
Inicializācijas komanda:
Datu avots – jānorāda kases sistēmas datu bāzes atrašanās vieta (datora vārds);
Katalogs – jānorāda kases sistēmas datu bāzes vārds;
Lietotāja vārds – datu bāzes lietotāja vārds;
Parole – datu bāzes lietotāja parole.
- ar šo pogu iespējams atvērt papildus logus, lai norādītu pieslēgšanās informāciju
serverim un datu bāzei.

25.7 Nosacījumi preču sinhronizācijai starp sistēmu Horizon un
kases sistēmu Horizon POS
Prece tiek iesūtīta kases sistēmā tikai tajā gadījumā, ja sistēmā Horizon ir veikta cenas veida
piesaiste:
1) sistēmas Horizon fiskālā printera servera aprakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Fiskālo
printeru serveri), lappusē “Informācija” ir norādīts Cenas veids (piem., “Pārdošanas
cena”);
2) sistēmas Horizon nomenklatūru sarakstā precei ir piesaistīts FP Servera aprakstā
norādītais cenas veids.

!

Norādītajam cenas veidam ir jābūt ar to pašu PVN kategoriju, kāds ir cenas veidam kases
tīkla aprakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Kases aparātu tīkli).
Visām precēm ir jābūt ievadītām sistēmā Horizon. Kases sistēmā preces pievienot nevar.
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25.8 Nosacījumi klientu informācijas sinhronizācijai starp sistēmu
Horizon un kases sistēmu Horizon POS
Lai kases sistēmā būtu iespējams iesūtīt klientu informāciju no sistēmas Horizon, ir jāveic šādas
darbības Horizon:
1) fiskālā printera servera aprakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Fiskālo printeru Serveri),
lappusē “Informācija” laukā Kl.papildgrupa jābūt norādītai klientu papildgrupai;
2) klientiem, kurus vēlas ielasīt kases sistēmā, jāpiesaista šī klientu papildgrupa.
Informācija tiek sinhronizēta starp kases sistēmu un Horizon atbilstoši šim nolūkam Horizon
sistēmā definētajam automatizētajam darbam.
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