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Věc: EET 

LYNX Mini EET Wi-Fi,  57 mm tiskárna, USB, zákaznický display, baterie – 5.490,- s DPH 

Žádné měsíční poplatky – Vaše nejlepší volba 

Přelom tisíciletí otevřel novou kapitolu ve způsobu komunikace, přinesl nám 

nové technologie a postupy. Dostupnost internetu a celá škála možností 

technického řešení nabízí mnohem efektivnější způsob vydávání účtenek a 
evidence tržeb.  

Každý podnikatel si může zvolit takové technické řešení, které mu vyhovuje. 

Pokladna Standard Mini je plně v souladu s legislativou EET a dalšími 

souvisejícími zákony a předpisy. V tomto zařízení se potkává jednoduchý, ale 

elegantní design přenosné tlačítkové pokladny vybavené integrovanou 

tiskárnou s technologickou vyspělostí dnešní doby, která v sobě skrývá 

vlastnosti mnohem robustnějších pokladních systémů, umí moderně 

komunikovat s Vaším počítačem, a samozřejmě s finanční správou.  

Mějte vše potřebné pro elektronickou evidenci tržeb 

Jednoduchým a rychlým způsobem připravujte vaše tržby ke správnému 

vyúčtování a tím plňte svou zákonnou povinnost, a to v nejlepším poměru cena 

vs. výkon.  

Toto kompaktní řešení je určeno pro velmi malé, střední a středně 
velké provozy  

Připojením dalších periferií, jako je čtečka čárových kódů, pokladní zásuvka 

nebo váhy, je možné z této úsporné pokladny vytvořit plnohodnotnou 

stacionární pokladnu, která pojme až 15 tisíc položek s vlastním skupinovým 
dělením.   

Očekávání jsou splněna 

V těle pokladny je integrována tiskárna a akumulátor. 

Mobilní připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo GPRS umožňuje 

obsluze tvorbu a tisk účtenek i mimo provozovnu přímo u zákazníka, na 
restaurační zahrádce, na dílně apod.  

Snadnou vlastní správu pokladny, skladů, zboží, slev, přehledů, uzávěrek atd. 

zabezpečuje jednoduché připojení, buď prostřednictvím USB kabelu, nebo 

vzdáleně přes wifi připojení k internetu.  

Je však možné nastavení upravovat i přímo v menu samotné pokladny bez 
použití počítače.  

Pokladna disponuje velkým alfanumerickým displejem, který je přehledný a 

zajišťuje plnohodnotnou práci. Prodej současně zjednodušuje dobře čitelný i 

zákaznický displej.  
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Prodej 

RYCHLÝ A JEDNODUCHÝ PRODEJ 

 automaticky datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční 

správě (on-line):  

 ze systému finanční správy je vráceno potvrzení o přijetí s unikátním

kódem,

 vytisknete účtenku (obsahuje výše uvedený unikátní kód), kterou

předáte zákazníkovi,

 zákazník obdrží účtenku.

 Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční

správy.

ÚČTENKA 

Co jste povinni na účtence uvádět a tato pokladna vám lehce zabezpečí: 

 své daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele

 označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna

 označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována

 pořadové číslo účtenky

 datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena

dříve

 celkovou částku tržby

 bezpečnostní kód poplatníka (BKP)

 údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

VŠECHNY TYPY ZBOŽÍ A SLUŽEB 

Pokladna Standard Mini v rámci typů zboží a služeb nijak neomezuje váš směr 

podnikání. Prostřednictvím pokladny vytisknete účtenku na cokoli potřebujete a 
je vedeno v rámci vašeho rozsahu zboží a služeb.  

RYCHLÉ PŘEDVOLBY PRO ZRYCHLENÍ OBSLUHY PRODEJE 

Pokladna Standard Mini disponuje tlačítky pro nastavení rychlé předvolby na 

klávesnici pokladny, a to až pro 10 produktů služeb nebo zbožových skupin. 
Nejoblíbenější zboží či službu tak prodáte v nejrychlejším režimu tisku účtenky. 

Řízení 

RYCHLOST 

Pokladna Standard Mini zrychlí vaši zákonnou povinnost EET svým jednoduchým 

použitím.  

CENY A PROPAGACE 

Vlastnosti 

funkce 
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Zařízení nebrání jakémukoli zadávání různých zvýhodnění v podobě slev, 

akčních nabídek a jiných motivačních programů.  

SPRÁVA ZÁSOBOVÁNÍ  

Součástí software je i možnost sledování zásob. 

VYUŽITÍ PRO VÁŠ ÚČETNÍ SYSTÉM  

Exportem dat v .xls formátu můžete získat potřebné podklady pro váš účetní 

systém.  

Přehledy 

OBCHODNÍ PŘEHLEDY  

Důležité informace vám zůstávají, cíleně podporujte svůj byznys. 

Sledujte vaše podnikání pomocí náhledů do denního či měsíčního výkaznictví. 

Mějte vzdálený přístup k podrobným údajům o prodejích v reálném čase.  

 Snižte náklady na zásobování pravidelným náhledem na úroveň svých

zásob.

 Sledujte zůstatek hotovosti pro efektivnější řízení vašeho cash flow.

 Provádějte denní analýzu s cílem optimalizace prodeje a zásob.

 Analýzy nejprodávanějších výrobků a služeb, nejproduktivnějších

prodejců a dnů vám pomohou soustředit své investice tam, kde může
dojít k rozvoji a tím zvyšování vašeho profitu.

 Chraňte své finanční prostředky – zabraňte zpronevěře a podezřelým

aktivitám tím, že budete mít přehled o zrušených účtenkách.

Technologie 

SNADNO DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO CHYTRÉ ŘÍZENÍ VAŠEHO 
PODNIKÁNÍ  

Kompaktní pokladní řešení Standard Mini s mobilním připojením k internetu 

prostřednictvím wifi. S velkým alfanumerickým displejem pro obsluhu a na 

čelní straně dobře čitelným displejem pro zákazníka. Pokladnu lze připojit a 

obsluhovat přes USB kabel nebo i vzdáleně přes wifi. Je však možné nastavení 

upravovat přímo prostřednictvím menu samotné pokladny bez použití počítače.  

Podpora 

Jednoduchý hardware se snadným ovládáním. 

I přestože se domníváme, že lze vše pohodlně zvládnout, náš tým zákaznické 

podpory je připraven pomoci. Současně nabízíme řadu výukových videí, článku 
nápovědy, návodů k nastavení a dalších přínosných tipů.  

Vlastnosti 

funkce 


