XENGO
nová definice mobility

VIRTUÁLNÍ OBCHOD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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1. Úvod
Tento dokument je „Uživatelská příručka“, která popisuje funkcionalitu virtuálního obchodu,
jehož prostřednictvím můžete prezentovat své produkty koncovému zákazníkovi. Cílem je usnadnit
proces prodeje pro obchodníka i zákazníka.
Obchodník má možnost sestavit obsah svého virtuálního obchodu prostřednictvím produktů a kategorií
a specifikovat dodatečné informace, jako jsou cena, popis, referenční číslo, sazbu DPH a slevy.
Po konfiguraci se virtuální obchod používá k přidávání nebo odebírání produktů požadovaných
zákazníkem v nákupním košíku a poskytuje prostředky k uskutečnění platby.
Fiskální registrace (Elektronická evidence tržeb) je funkce aplikace, která obchodníkovi umožňuje evidenci
tržeb v souladu se zákonnými požadavky Finanční správy.
Funkce virtuálního obchodu umožňuje:
• Konfiguraci virtuálního obchodu.
• Používání virtuálního obchodu.
• Elektronickou evidenci tržeb u Finanční správy.
Výše uvedené funkcionality budou popsány ve zbytku tohoto dokumentu.
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2. Jak nakonfigurovat virtuální obchod?
Virtuální obchod můžete otevřít kliknutím na ikonu „Obchod“ ve spodní části obrazovky aplikace XENGO.

Ve virtuálním obchodě můžete nakonfigurovat:
• Kategorie (max. 10).
•

Produkty (max. 400).

Každá kategorie obsahuje několik produktů.
Produkt vždy patří právě do jedné kategorie.
První obrazovka zobrazuje dostupné kategorie. Kliknutím na kategorii se zobrazí obsažené produkty.

2.1. Konfigurace kategorií
Jak přidat kategorii?
1. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.
2. Klikněte na „Přidat kategorii“.
3. Zadejte jméno kategorie.
4. Klikněte na „Uložit“.
Název kategorie se zobrazí na první obrazovce virtuálního obchodu.
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Jak editovat kategorii?
1. Stiskněte a podržte kategorii, kterou chcete editovat, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klikněte na „Editovat kategorii“.
3. Nyní můžete změnit název kategorie.
4. Klikněte na „Uložit“ nebo „Zrušit“.

Jak smazat kategorii?
1. Stiskněte a podržte kategorii, kterou chcete smazat, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klikněte na „Smazat kategorii“.
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2.2. Konfigurace produktů
Jak přidat produkt?
1. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.
2. Klikněte na „Přidat produkt“.
3. Zadejte nezbytné informace:
• název produktu,
• popis,
• cena produktu (CZK),
• sazba DPH (%),
• referenční číslo,
• sleva:
• žádná
• procento ceny (%)
• fixní hodnota (CZK)
• kategorie.
4. Klikněte na „Uložit“.
Produkt se zobrazí v určené kategorii.
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Jak editovat produkt?
1. Stiskněte a podržte produkt, který chcete editovat, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klikněte na „Editovat produkt“.
3. Nyní můžete změnit informace o produktu:
• název produktu,
• popis,
• cena produktu (CZK),
• sazba DPH (%),
• referenční číslo,
• sleva:
• žádná
• procento ceny (%)
• fixní hodnota (CZK)
• kategorie.
4. Klikněte na „Uložit“ nebo „Zrušit“.
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Jak smazat produkt?
1. Stiskněte a podržte produkt, který chcete smazat, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klikněte na „Smazat produkt“.

2.3. Konfigurace virtuálního obchodu
V rámci konfigurace svého virtuálního obchodu můžete využít mnoho nastavení.
1. Přejděte na záložku „Nastavení“.
2. Klikněte na „Nastavení obchodu“.
Zde můžete nakonfigurovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

období transakční historie
informace o účtence
DIČ
DIČ pověřujícího
ID provozovny
ID pokladny
režim prodeje
adresa
telefonní číslo
číslo faxu
webové stránky
plátce DPH
sazby DPH
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3. Jak používat virtuální obchod
3.1. Jak uskutečnit prodej
1.

Jednoduše klikněte na produkt, který chcete prodat. Bude automaticky přidán do nákupního košíku.
Ikona zobrazí počet produktů v košíku.

2. Poté, co jste do košíku vložili všechny požadované produkty, klikněte na ikonu nákupního košíku.
Zobrazí se nová obrazovka s obsahem nákupního košíku.
3. V případě, že chcete změnit množství produktu, zcela jej odstranit nebo změnit jeho cenu, klikněte na
produkt. Zobrazí se následující obrazovka, kde můžete provést změny.
4. K platbě přejděte kliknutím na „Pokladna“. Můžete si vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platební kartou.
• V případě platby platební kartou proběhne běžný prodejní proces XENGO.
• V případě platby v hotovosti se prodejní proces dokončí.
5. V obou případech (platba kartou nebo v hotovosti) proběhne automatická registrace na serveru
Finanční správy (v případě, že se na obchodníka vztahuje povinnost evidence tržeb a službu EET si
aktivoval).
6. Pokud dojde k chybě při registraci (např. chyba připojení), můžete zvolit offline registraci. Virtuální
obchod zpracuje online registraci automaticky, jakmile se připojení obnoví. Do tohoto procesu
nemusíte nijak zasahovat. Avšak v případě pádu aplikace nelze provést automatickou registraci. Pro
dodatečnou registraci je třeba opakovaně spustit aplikaci a přibližně do 60 minut dojde automaticky
k doregistraci transakce či transakcí.
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3.2. Jak provést zrušení transakce
Karetní transakci můžete zrušit pomocí běžného postupu zrušení v terminálu XENGO.
U každého zrušení je také nutné zrušit registraci u serveru Finanční správy, pokud je služba EET
aktivována. Tento proces nenásleduje automaticky po zrušení karetní transakce a je nutné jej provést
zvlášť.
Pro zrušení registrace prosím postupujte následovně:
1. Přejděte na záložku „Historie“ a klikněte na „Historie obchodu“.
2. V seznamu klikněte na danou transakci.
3. Přejděte do spodní části obrazovky a klikněte na „Zrušit fiskální registraci“.
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4. Jak zobrazit přehled transakcí
Virtuální obchod můžete otevřít kliknutím na ikonu „Historie“ v dolní části obrazovky
V záložce Historie můžete zobrazit:
• Historii transakcí.
• Historii obchodu.
V Historii transakcí můžete prohlížet karetní transakce, které byly zaplaceny prostřednictvím terminálu
XENGO.
V Historii obchodu můžete prohlížet všechny prodeje provedené pomocí virtuálního obchodu placené
v hotovosti nebo platební kartou.
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5. Jak nastavit připojení k serveru Finanční správy?
Pro nastavení připojení k Finanční správě budete potřebovat následující:
• Certifikát od Finanční správy s příponou p12.
• Terminál XENGO od KB SmartPay.
• Přihlašovací údaje do EET portálu pro XENGO od KB SmartPay:
• Uživatelské jméno
• Heslo
Nejdříve musíte nahrát certifikát do EET portálu.
1. Přejděte na https://eet.kbsmartpay.cz.
2. Pomocí svého uživatelského jména a hesla se přihlaste do svého účtu.
3. Kliknutím na tlačítko „Aktualizovat Certifikát“ importujte certifikát.
4. Pro výběr certifikátu klikněte na „Browse“ a klikněte na „Uložit“.

5.1. Jak importovat registrační certifikáty?
K provádění fiskálních registrací vašich transakcí je nutné do
virtuálního obchodu importovat certifikáty.
1. Přejděte na záložku „Nastavení“.
2. V sekci Fiskální registrace klikněte na „Aktualizace certifikátů“.
3. Vyplňte údaje z registrační stránky pro EET u KB SmartPay
a klikněte na „Znovu získat“.
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5.2. Online a offline chování
•

Pokud je k dispozici síťové připojení, každá transakce bude zaregistrována online u Finanční správy.

V případě, že není k dispozici připojení k Finanční správě, zobrazí se chybová zpráva – registraci
zopakujte. Pokud se nelze připojit, můžete kliknout na možnost „Offline registrace“. Ať už transakce byla
zaregistrována online či nikoliv, je možné ji zobrazit v „Historii obchodu“.
Dokud je aplikace spuštěna, virtuální obchod zpracuje online registraci automaticky, jakmile se připojení
obnoví. Do tohoto procesu nemusíte nijak zasahovat.
Vpřípadě pádu aplikace však nelze provést automatickou registraci. Pokusy o registraci se při opětovném
spuštění virtuálního obchodu restartují.
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