
mini a black                                                                                                                                                              mini a midi 

Změny ve verzi firmware v1.009  
1. Změna v používání hesel 

Pro zvýšení bezpečnosti jsme změnili správu hesel. Servisní heslo je změněno a je k dispozici pouze servisním společnostem 

proti podpisu smlouvy o mlčenlivosti. Do webového rozhraní je možné se dostat pouze přes volitelné heslo pro programování 

s použitím přihlašovacího jména „admin“. (V továrním nastavení je to stále 555555). 

2. Vratné obaly mají nově svůj vlastní příznak v programování zboží 
Vratné obaly jsme v předchozích verzích firmware neevidovali plně v souladu s metodikou EET. Pokud má uživatel vratné obaly 

definované jako samostatnou zbožovou položku, je třeba do příznaků v programování přičíst hodnotu 8. Viz uživatelský manuál 

kap. 9.2. 

3. Oprava chyby evidence u neplátců DPH 
U neplátců DPH evidují starší verze firmware tržby v datové větě nejen v poli celk_trzba, ale i v poli zakl_nepodl_dph.  Dle 

metodiky se u neplátců zasílá tržba pouze v poli celk_trzba. Neplátce DPH musí nastavit v parametrech účtenky parametr 4096. 

Uživatelský manuál kapitola 9.3.2. Změna také znemožní neplátcům DPH omylem přiřadit zboží do skupiny s DPH. 

4. Přidány daňové skupiny pro použité zboží prodávané s DPH 
V nastavení PLU mají daňové skupiny parametry 5 pro 21%, 6 pro 15% a 7 pro 10% (na reportech a účtenkách jsou označovány 

písmeny E F a G.  

5. Markování „jako na kalkulačce“  
Displej ukazuje jednu nulu. A haléřové položky se markují po stisku desetinné čárky. Parametricky je možné tento režim 

vypnout nebo zapnout parametrem 32: cena bez haléřů  ve webovém rozhraní v části  Nastavení –>  Nastavení účtenky ->  

Parametry pokladny 

6. Upozorňování na chybu v komunikaci a evidováním offline účtenek s PKP 
Při přihlášení pokladníka se automaticky kontroluje spojení se serverem EET. Při chybě spojení se pokladna zeptá, zda chce 

pokladník tisknout offlline účtenky. Pokud potvrdí ANO přejde do režimu markování. Po obnovení spojení bude pokladna 

automaticky tisknout online účtenky s FIK kódem. Pokud zvolí NE, pokladník se zatím nepřihlásí. Při každém přihlášení 

pokladníka nabídne kasa zaevidovat dříve neodeslané účtenky (pokud existuje spojení). Pokladna také upozorní na neexistenci 

spojení před spuštěním manuálního odesílání účtenek na EET. 

7. Většinu úprav v nastavení je možné dělat i bez uzavření směny Z-Reportem 
Vyžadován je jen pro programování zboží, které bylo v průběhu směny prodáváno a pro změny v nastavení údajů poplatníka 

(DIČ, číslo provozovny, číslo pokladny).  

8. Změny v menu pokladny a vypínání EET v průběhu markování bez Z-reportu 
 V části 3 PROGRAMOVÁNÍ  jsme přesunuli záložku EET s pozice 5 na pozici 3 a původní záložka 3 SERVIS zaniká.  Nová záložka 3 

EET obsahuje všechny funkce k EET, které byly původně v obou záložkách SERVIS a EET. 

Záložka na nastavování sedmi řádků v záhlavní účtenky je přemístěna do 8. záložky v části 3 PROGRAMOVÁNÍ -> 2 POKLADNA -> 

8 ZÁHLAVÍ ÚČTENEK 

Záložka 3 EET obsahuje záložku s funkcí zapínání a vypínání EET, záložku na test EET komunikace, a nově záložku, která umožní 

smazat offline účtenky bez jejich odeslání na server EET. 

Nově je možné zrušit zasílání účtenky na EET vypnutím funkce EET těsně před jejím vytištěním, a to dlouhým stiskem tlačítka 

[CASH]. Na displeji se objeví dotaz “NEEVIDOVAT ÚČTENKU?: NE” Pokud pokladní stiskne [1] a potvrdí, tak se EET vypne a může 

účtenku dokončit v režimu „bez EET“.  

9. Významné zjednodušení inicializace EET 
U pokladen v továrním nastavení, které zatím nebyly připojeny na server EET se markuje v tzv. testovacím režimu až do 

okamžiku inicializace EET. V nové verzi je tento krok významně zjednodušen. Pro potvrzení EET START se zadá jen aktuální 

datum. Po inicializaci tato funkce z menu zmizí. 

10. Odstraněné Skupiny 
Ze struktury popisu zbožových položek byl odebrána možnost  zařazení do „Skupin“. Zůstává pouze „Oddělení“ 

11. Zlepšení logických kontrol zadávaných údajů v nastavení EET ve webovém rozhraní 

12. Opravy chyb 
• Oprava chyby, při které položka s nastavenou zálohou (za lahev např.) nemohla mít volitelnou cenou. 

• Oprava chyby, kdy nebylo možné markovat zboží při negativním zůstatku hotovosti v pokladně 


