
Použití programu TRIFID při prodeji drahých kovů 
 

Zákon o puncovnictví při tomto prodeji ukládá povinnost udávat na dokladu údaje o hmotnosti a 

ryzosti drahého kovu. Popsaným postupem lze tyto povinnosti splnit při použití programu TRIFID. 

Podmínky použití: 

1. Program TRIFID verze 5.92, nebo novější 

2. Varianta programu PROFI, pokud je požadovaná evidence gramáže 

3. Nainstalované upravené tiskové sestavy (trifid.gts, soubory *.fr3 v podadresáři Tisky) 

Při zakládání skladových karet zboží se předpokládá evidence hmotnosti v součtovém údaji (viz dále), 

údaj o ryzosti nemá vlastní kolonku, ale zadává se jako součást názvu. 

Evidence gramáže 

Hmotnost drahého kovu v položce zboží je možno evidovat v kolonce Součtový údaj na kartě zboží. 

Jeho název (zde použito „gramáž“) je nutno nastavit v Globální konfiguraci programu TRIFID jako 

Součtový údaj (tuto funkci má pouze varianta programu TRIFID PROFI): 

 

Po tomto nastavení lze v kartě zboží zadat gramáž u položek, kde je to nutné: 

 

  



Údaj o gramáži je potom využit: 

1. Při tisku prodejních dokladů 

 

 

 

  



2. Při tisku stavu skladu - v číselníku po stisku <Ctrl F10> vybrat sestavu: Stav skladu s gramáží) 

 

 

 

  



Tisk zlatnických etiket na tiskárně ARGOX R-600 

 

Nutno nainstalovat správný ovladač tiskárny, je ve složce Seagull drivers. 

Kalibrace tiskárny – nutná vždy, když se vyměňuje spotřební materiál, aby tiskárna správně 

detekovala začátek etiket. Tiskárna se zapne se současně přidrženým tlačítkem PAUSE. Po rozblikání 

kontrolky MEDIA se tlačítko pustí a tiskárna odroluje asi 15cm etiket. 

Pro tisk etiket je potřeba mít správně nastavenou tiskovou sestavu etikety. Přiloženy jsou soubory 

s vhodným nastavením - 022811Zlatnické etikety.fr3 a 022811.ini, po jejich nakopírování do 

podadresáře Tisky se objeví v nabídce po stisku <Ctrl F10> v číselníku zboží a příjemce. 

Příklad nastavení zlatnické etikety (tiskárna ARGOX R-600, připojení na port LPT1): 

 

Druh kódu – pro interně vytvářené kódy nejlépe Code 128A. Pokud se mají tisknout kódy od výrobce, 

(obvykle EAN), je nutno přepnout na tento typ kódu, případně nadefinovat další typ etiket. Tisk kódu 

EAN13 v podobě Code 128A se na etiketu v čitelné podobě nevejde. 

Pokud sytost tisku není vyhovující, doporučuje se přestavit volbu Kontrast. 

Výsledná podoba etikety: 

 

 

  



Způsob zakládání spotřebního materiálu do tiskárny: 

 


