Nové funkce programu TRIFID 2020
Kontrola platnosti certifikátu EET
Vzhledem ke skutečnosti, že platnost osobního certifikátu EET je omezena na 3 roky, nastávají
situace, kdy certifikát vyprší a EET se stane nefunkční. Do programu byla přidána funkce, kterou lze
platnost certifikátu zjistit. Zároveň je také platnost kontrolována při každém spuštění programu a
pokud zbývá méně než měsíc do konce platnosti, program na tuto skutečnost upozorňuje. Pro
funkčnost těchto kontrol není potřeba nic nastavovat.
V Konfiguraci – Nastavení EET je nyní vidět platnost certifikátu:

V případě, že se blíží konec jeho platnosti, program na to upozorňuje hlášením při startu programu a
při vstupu do konfigurace:

Současně je platnost vidět i v nastavovací tabulce:

V těchto případech se zobrazuje také tlačítko pro spuštění návodu, jak si vygenerovat nový certifikát.
Dále bylo také upraveno hlášení dalších chybových stavů, takže program srozumitelně hlásí neplatný
soubor s certifikátem, neplatné heslo, DIČ apod..

Fulltextové vyhledávání v prodeji
Hledání položky podle názvu v prodeji bylo rozšířeno o možnost fulltextového vyhledávání, které
zobrazí všechny položky obsahující hledaný řetězec. V obrazovce Prodej lze po stisku <Ctrl F> zadat
hledaný text:

Po jeho potvrzení se objeví tabulka všech výskytů:

Hledanou položku lze vybrat klávesou <Enter> a naúčtovat ji na doklad.
V seznamu vyhledaných položek se mohou vyskytovat i položky, které hledaný text nemají přímo
v názvu položky, protože se prohledává celá karta zboží a hledaný text může být například
v Poznámce.

Jednodušší zadávání procentních slev na prodejku
Funkce pro zadávaní slev na celý nákup byla upravena tak, že si program pamatuje procenta poslední
slevy a nabízí je pak pro jednodušší zadání na dalších dokladech.
Postup nastavení je takový, že se první doklad zlevní obvyklým postupem (klávesy <*><->) a zadáním
procenta slevy:

Při vytváření dalších dokladů se pak po stisku <*> objeví v nabídce přímo položka s poslední slevou.
Pro zadávání slev na dalších dokladech je tak možné použít jednoduchý postup – stisk kláves <*> a
<P>:

Slevový kupón
Tato funkce předpokládá použití slevových kupónů, které jsou opatřeny čárovým kódem a opravňují
držitele ke slevě na nákup. Všechny kupóny mají jednotný kód, jejich držitel není nijak identifikován.
Čárový kód by měl začínat čísly, které nekolidují s kódy zboží, v systému EAN by mělo být vhodné
například předčíslí začínající 04. Příklad kupónu (předčíslí 0465):

Způsob uplatnění kupónu je nutné nastavit v programu TRIFID. První je nastavení v Lokální
konfiguraci – Vybrat Slevy prostřednictvím: Karty čárového kódu, Aplikace: Slevový kupón:

Další nastavení je Globální konfiguraci (pouze v její grafické podobě – spouští se za nabídky
Konfigurace, stiskem klávesy X). Zde se vybere záložka Věrnostní slevové karty:

Nutno vyplnit předčíslí kupónu (zde 0465) a způsob uplatnění slevy.
První způsob umožňuje poskytovat slevu jednotným procentem na všechny položky.
Druhý způsob umožní uplatnit slevy stejným procentem jen na konkrétní skupiny zboží
Třetí způsob umožní nastavit rozdílné procento slevy na různé skupiny:

Vlastní uplatnění slevy při nákupu spočívá v sejmutí čárového kódu z kupónu. Lze to udělat kdykoliv
během nákupu. Vlastní sleva se vypočte až při uzavření dokladu a připíše se řádkem Sleva na
uzavíraný doklad. Zároveň je na uplatnění slevy upozorněna obsluha:

Řádků se slevou se může na dokladu ocitnout i více, protože součástí částky slevy je i DPH a pokud
jsou na doklady zlevněné položky z různou sazbou DPH, je nutno přidat odpovídající počet řádků se
slevou.

Automatické vystavení faktury při nákupu nad stanovenou částku.
Používá se v případech, kdy zákazník při vyšší hodnotě nákupu (obvykle přes 10 000 Kč) požaduje jako
doklad fakturu, namísto prodejky. Program může v takovémto případě sám při uzavření dokladu
namísto prodejky vytvořit fakturu. Funkce se nastavuje v Lokální konfiguraci, sekce Režim prodeje za
hotové. Zde je parametr Vytvořit fakturu nad zadanou částku:

Tisk cenovek na pokladní tiskárně
Výchozí nastavení tisku etiket bylo změněno s ohledem na to, že se obvykle používají pro tisk
regálových cenovek na tiskárně účtenek. Jejich parametry proto ve výchozím nastavení zohledňují
velikost cenovky a velikost nápisů tak, aby tomuto účelu vyhovovaly. Další úpravy vzhledu pomocí
tlačítka Nastavení jsou samozřejmě možné. Novinkou je také to, že pokud se nápisy nevejdou do
stanoveného pole, dojde k jejich zalomení na další řádek, což může řešit například dlouhé názvy
položek, které se dosud na cenovku nevešly.

Přehled prodaných položek s členěním po měsících:
Nová sestava v nabídce tisků Přehledů WIN. Umožní analýzu prodejnosti jednotlivých položek
v jednotlivých měsících. Při spuštění lze nastavit zobrazování jednotlivých údajů: množství, tržba, zisk.

Přenos dokladů do účetnictví ABRA.
Nastavuje se obvyklým způsobem v Lokální konfiguraci. Parametry nutno vyplnit v souladu se
zkratkami použitými v účetním programu.

Nastavení přenosu dokladů v Druzích úhrad (pro příjemky a faktury) a vlastní zaúčtování je stejné,
jako u ostatních účetních programů.

Ostatní úpravy
Připojení nového typu váhy s tiskem etiket – DIGI SM120. Nastavuje se obvyklým způsobem
v Lokální konfiguraci
Terminál pro sběr čárových kódů
V případě požadavků na přenos dalších údajů z číselníku Zboží (kvůli speciálním šablonám), lze v INI
souboru zapnout i přenos dodatečných informací. Za normálních okolností se přenášejí tyto údaje:
Kód (15 znaků)
Název (35 znaků)
Nákupní cena bez DPH (10 znaků)
Prodejní cena 1 s DPH (10 znaků)
Další údaje je možné do exportního souboru přidat připsáním parametrů do lokálního souboru INI:
[TERMINAL CAROVEHO KODU]
Exp_Cislo=A
Exp_Mnozstvi=A
Exp_Prodejni_Ceny=PC1SDPH,PC2BDPH,PC2SDPH
bez DPH (10 znaků)

; přidá číslo položky
; přidá množství položky (10 znaků)
; přidá další ceny (různé cenové sazby s, nebo

Nastavování vzhledu tlačítek ve funkci Dotykový prodej
Při nastavování vzhledu tlačítek (Nastavení – Vzhled) lze nyní nastavit údaje zobrazované na tlačítku.
Současná verze umožňuje současné zobrazení názvu, ceny i obrázku položky.
Zatímco cena položky je zobrazována a používána vždy z odpovídající karty zboží (služby, obalu), její
název může být zobrazován podle názvu v kartě, nebo podle nastavení tlačítek v nastavení dotykové
obrazovky. Přejmenování názvu položky v nastavení tlačítek umožní zkrácení názvu na tlačítku,
případně jeho překlad do jiného jazyka. Při nastavování rozměru tlačítka a prostoru pro obrázek se
změny ihned zobrazují v náhledu tlačítka.

Vlastnosti tlačítek lze nastavit nezávisle pro hlavní panel tlačítek i pro panel trvale zobrazených
tlačítek.
Výsledné zobrazení tlačítek potom může vypadat třeba takto:

