Letákové akce
Funkce letákové akce slouží ke úpravě ceny jednotlivých skladových karet , které jsou závislé na zadaném
datumu a času kdy má být letáková akce spuštěna.
1. Musíme být přihlášeni jako Manažer a v jeho úrovni máme rámečky s ,,Letáková Akce,, a ,,Kontrola
letákové akce,, .
2. Pro přidání a spuštění letákové akce se jedna o ,,Letáková Akce,, po kliknutí se nám zobrazí následující
obrazovka.

3. My už máme jednu akci nastavenou a vidíme ji na obrazovce, vlevo je Akce – její název, datum a čas
spuštění a ukončení.V pravé tabulce vidíme jaké skladové karty jsou na akci
navázány. Zkusíme si další letákovou akci založit.
4. Klikneme pod levém sloupci na tlačítko ,,Přidat,,
a otevře se nám menu s Přidaní let.akce, nadepíšeme
název, datum a čas zahájení a ukončeni, perioda je po
kolikati dnech se má akce opakovat a pod ní počet
opakování, pakliže chcete pouze jednou do periody
napište 0 a počet opakování 0.
Dále máme možnosti:
- Tisk letákové akce
- Využití cenové a slevové hladiny
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5. Máme založenou Akci a nyní do ní vložíme položky ze skladu , kliknutím na ,,Přidat,, pod pravým
sloupečkem a otevře se nám nabídka .
Klikneme na symbol
tím se nám otevře
sklad a zde můžeme vybírat a přidávat zboží do akce.
Zadávat cenu , slevu , zakázat prodej po akci atd.

Bez slevy

Akce se slevou 20%

6. Jak máme vybranou skladovou kartu upravenou klikneme na ,,OK,, a skočí nám do vybrané akce.

7. Pakliže máme Letákovou akci hotovou klikneme na ,,Zavřít,, ona akce se pustí sama závisle na zadaném
datu a času který jsem jí daly.
8. Obsluha se o letákové akci doví vytisknutím Info o akci na účtenkové tiskárně jakmile začne akce byt
aktivní a opět vytiskne pokud akce skončí.
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