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1. Výběr zařízení a příslušenství 

Gokasa je velmi nenáročná na výpočetní výkon zařízení. Prakticky ho spustíte na čemkoliv, kde lze               
spustit internetový prohlížeč. Můžete použít váš starý počítač nebo notebook, ke kterému připojíte             
různé zařízení podle předmětu vašeho podnikání nebo podle vaší individuální potřeby (pokladní            
tiskárnu, zákaznicky displej, čtečku čarových kódu, obchodní váhu, platební terminál, atd…). Pokud            
si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme. 
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2. Registrace účtu 

Celá registrace vám nezabere více jak 10 minut. Registrace je rozdělena do pěti následujících kroků. 

2.1. Krok 1/5 

Do vašeho prohlížeče zadejte adresu registrace.gokasa.cz. Poté zadejte své IČO a klikněte            
na tlačítko DALŠÍ 

 

2.2. Krok 2/5 

Veřejně dostupné informace o vaší firmě jsou načtené z obchodního rejstříku. Podle potřeby            
můžete tyto údaje nadále upravit. Poté klikněte na tlačítko DALŠÍ 
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2.3. Krok 3/5 

V tomto kroku, zadejte prosím vaší přílašovací údaje. Například váš email, telefon a heslo.             
Poté klikněte na DALŠÍ 

 

2.4. Krok 4/5 

V tomto kroku, si můžete vybrat jméno vašeho podniku, který bude zároveň sloužit jako             
adresa vaší domény.  

 

2.5. Krok 5/5 

V posledním registračním kroku uvidíte celkové shrnutí. Klikněte na tlačítko VYTVOŘIT          
ÚČET. Na vaší e-mailovou adresu gokasa odešle aktivační email s pokyny. Po aktivaci            
vašeho účtu můžete svůj účet ihned naplno používat. 
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3. Nastavení EET certifikátu 

Pro úspěšné nastavení EET certifikátu, musíte mít registrovanou provozovnu a          
vygenerovaný certifikát od Finanční správy České Republiky. Údaje z portálu poté           
nahrajeme do EET. 

3.1. Krok 1 / 7 

Pokud certifikát nemáte. Navštivte adisdpr.mfcr.cz/ a vyberte položku Elektronická evidence          
tržeb.  

3.2. Krok 2 / 7 

Vyberte Správa evidence údajů tržeb 
 

 

3.3. Krok 3 / 7 

Zadejte své autentizační údaje a přihlašte se ke svému účtu u FS ČR. 
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3.4. Krok 4 / 7 

Po úspěšné přihlášení, klikněte na odkaz “Provozovny” a na položku Založení provozovny.            
Vyplňte požadované informace a klikněte na Založit provozovnu. 

3.5. Krok 5 / 7 

Vygenerujte si certifikát v položce Nový certifikát. 1) Vytvoříte novou žádost v prohlížeči a              
zvolte si heslo, které musí být obsahovat minimálně 8 znaků a musí obsahovat jedno malé a                
jedno velké písmeno. Nakonec vygenerovaný certifikát stáhněte a uložte. 
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3.6. Krok 6 / 7 

Poté se vraťte do Gokasy aplikaci, v Gokase klikněte na ikonku ozubeného kolečka –              
Ovládací panely 

 

 

3.7. Krok 7 / 7 

V nastavení vyberte položku EET a vyplňte jednotlivé kolonky - DIČ, Provozovna (většinou             
bývá pod číslem 11), heslo k certifikátu a načtěte soubor s EET certifikátem, který jste si stáhl                 
z stránky FSČR v předešlém kroku. Nakonec kliknete na Uložit a tím je EET úspěšně               
nastavené. 
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4. Popis tlačítek a funkcí v GOKASA 

4.1. Základní ovládací prvky 1 / 2 

1 – Otevřít kasu (lze zmáčknout F10) / Načíst data z váhy (lze zmáčknout F6) 
2 – Časté položky  - Kategorie zboží bez EAN kódů – např. Ovoce, Pečivo, Jízdenky atd. 

 

4.2. Základní ovládací prvky 2 / 2 

1 – Zobrazit oznámení 
2 – Stav připojení k internetu - Online (zelené) či Offline (červené) 
3 – Ovládací panely 
4 – Automatický tisk 
5 – Nápověda 
6 – Výběr jazyku 
7 – Režim celé obrazovky 
8 – Zapnout/Vypnout zbožní skupiny 
9 – Ztlumit zvuky 
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5. Kontrola denního prodeje 

5.1. Úvodní přehled 

Na záložce Úvodní přehled vidíte stav prodejů za určité období 

 

 

5.2. Historie transakcí 

Na druhé záložce Historie transakcí si můžete zkontrolovat faktury dle čísla, datumu a             
částky. Po kliknutí na konkrétní účtenky se vám zobrazí detail dané účtenky. 
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6. Kontrola odeslaných účtenek 

6.1. Krok 1 / 3 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) si vyberte záložku Historie transakcí, zobrazí              
se vám přehled účtenek 

 

 

6.2. Krok 2 / 3 

Kliknutím na zelené číslo účtenky si můžete zobrazit náhled s detaily vybrané účtenky. 
Kliknutím na ikonku tiskárny, vpravo, si můžete účtenku znovu vytisknout. 
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6.3. Krok 3 / 3 

Příklad náhledu vybrané účtenky 
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7. Finanční zprávy 

7.1. Krok 1 / 4 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte položku Finanční zprávy. Vpravo se  
nachází přepínací ikonka EET tržeb – Červená zobrazí jen EET tržby x  Modrá všechny tržby 
Přepínací ikona Zbožních skupin – Zelená zahrnuje zbožní skupiny x Modrá nezahrnuje 

 

7.2. Krok 2 / 4  

Šipky vpravo / vlevo přepínají mezi kalendářními měsíci. Ikona tiskárny vpravo vytiskne 
přehled tržeb za dané období 

 

7.3. Krok 3 / 4 

Příklad tisku Finanční zprávy bez zbožních skupin (Modrý stav ikonky) 
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7.4. Krok 4 / 4 

Příklad tisku Finanční zprávy se zahrnutými zbožními skupinami (Zelený stav ikonky) 
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8. Vytvoření zbožních skupin 

Toto jsou Zbožní skupiny neboli kategorie zboží, každá může mít jinou DPH sazbu a jiné               
produkty. Lze je vyvolat klávesovou zkratkou – písmenem, které nastavené v nastavení dané             
zbožní skupiny. 

 

8.1. Krok 1 / 3 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU a rozklikněte Zbožní              
skupiny 
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8.2. Krok 2 / 3 

Stiskněte tlačítko Přidat skupinu 

 

8.3. Krok 3 / 3 

Rozklikněte nově vzniklou skupinu a vyplňte údaje o nové skupině zboží. Obrázek si můžete 
nahrát libovolně podle vlastního výběru. Poté stiskněte Uložit 
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9. Načtení zboží čtečkou 

 

9.1. Načtení zboží čtečkou krok 1 / 3 

Při načtení nového produktu, Vám vyskočí chybová hláška, viz níže. Klikněte na VYTVOŘIT 
PLU a pokračujte podle návodu níže. 
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9.2. Načtení zboží čtečkou krok 2 / 3 

Zadejte údaje o zboží, případně upravte předvyplněné údaje. V kolonce Skupina zvolte, do 
jaké skupiny zboží patří – Je to z důvody správné sazby DPH. Kolonky Množství a Jednotka 
by měly souhlasit s údaji na obalech zboží – toto je potřeba zkontrolovat. Na konci klikněte na 
Uložit 

 

 

9.3. Načtení zboží čtečkou krok 3 / 3 

Nové zboží je úspěšně uloženo – Tlačítko Uložit zezelená. 
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10.Zadání dvojí ceny produktu 

10.1. Krok 1 / 3 

Při zadávání informace o zboží v předchozím kroku lze zadat alternativní cenu. V tomto 
případě vyplníte dvě různé ceny do kolonky PRICE a PRICE2 

 

 

10.2. Krok 2 / 3 

Pokud chcete při nákupu načíst primární cenu, načtěte zboží normálně čtečkou a cena se  
projeví vpravo (např. 10 kč). Pokud chcete načíst alternativní cenu, přepněte přepínačem 
cen nebo klávesovou zkratkou ALT  
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10.3. Krok 3 / 3 

Po aktivace alternativní ceny, tlačítko alternativní ceny a záložky zčervenají a to je indikace 
toho, že systém bude kalkulovat s sekundárními cenami (např. 20 Kč). 
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11.Linkování položek PLU 

Mezi různými výrobky lze tímto způsobem vytvoření propojení. Např. vytvořit propojení mezi  
pivem a zálohou na vratné lahve. 

11.1. Krok 1 / 4 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU a dále Linkování PLU 

 

11.2. Krok 2 / 4 

Načtěte zboží čtečkou nebo klikněte na tlačítko Přidat nové a vyplňte EAN kód do první 
kolonky HLAVNÍ. Například načteme láhev piva Staropramen. 
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11.3. Krok 3 / 4 

Zadejte EAN kód výrobku do pole VEDLEJŠÍ, se kterým se má zboží spárovat. V tomto 
příkladu má položka „Záloha +3 Kč“ definovaný pod EAN kódem „0“, zadejte tedy „0“ a 
Uložíme 
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11.4. Krok 4 / 4 

Nyní, při prodeji výrobku Staropramen, se automaticky přičte záloha +3 Kč, viz níže. 
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12.Tisk cenovek 

Existují dvě možnosti jak vytisknout cenovky. Buď pomocí menu Položky PLU nebo přímo  
menu Tisk cenovek. 

12.1. Tisk přes menu Položky PLU 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU. Načtěte čtečkou kód 
zboží a zadejte údaje zboží. Po uložení se vpravo objeví tlačítko Tisknout cenovku 

 

 

12.2. Tisk přes menu Tisk cenovek 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU a dále Tisk cenovek. 
Vyberte, zda na cenovku chcete tisnou i čárový kód a to pomocí přepínačem vpravo nahoře. 
Poté načtěte čtečkou zboží nebo jej vyhledejte. Cenovka se ihned automaticky vytiskne. 
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13.Tvorba EAN kódů pro zboží bez kódu 

Ovoce, uzeniny, pečivo atd. nemají obvykle čárové kódy,následujícím postupem si 
ukážeme jak pro ně vytvořit EAN kód. 

13.1. Krok 1 / 7 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU. Zadejte nový EAN kód  
pro dané zboží (zadejte libovolnou kombinaci čísel) Potvrďte tlačítkem ENTER. Zvolený kód 
musí být unikátní. 

 

 

13.2. Krok 2 / 7 

Vyplníte údaje o zboží – např. Ovoce, Pozor, důležité je správně vyplnit množství a jednotku 
kvůli výpočtu ceny. V tomto případě cena za 1 KG - Poté klikněte na Uložit 
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13.3. Krok 3 / 7 

Po uložení se nabídne možnost přidat ovoce do Záložky zboží. Vyberte si vpravo záložku a 
klikněte na tlačítko Přidat na záložku 

 

 

13.4. Krok 4 / 7 

Vytvořené zboží se přidalo do zvolené záložky – v našem případě do záložky Ovoce a 
Zelenina 

www.gokasa.cz info@gokasa.cz 

Nevíte si rady? Zeptejte se nás! Nebo zanechte vzkaz, my se Vám ozveme! 

http://www.gokasa.cz/
mailto:info@gokasa.cz


33 

 

 

 
 

13.5. Krok 5 / 7 

Vytvořeným zkratkám zboží můžete přiřadit i malý náhledový obrázek, pokud jej máte 
uložený v počítači: Klikněte na ikonku ozubeného kolečka – Ovládací panely 
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13.6. Krok 6 / 7 

V menu vyberte Zkratky zboží a vyberte si požadovaný produkt, u kterého chcete přidat              
obrázek - zde například testovací produkt 100 - hkkk. Do kolonky Obrázek vyberte             
požadovaný soubor a klikněte na Uložit 

 

 

13.7. Krok 7 / 7 

Obrázek se uloží a zobrazí se jako náhled vybraného produktu - v tomto případě testovací 
produkt 100 hkkk. 
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14.Načítání ceny z váhy 

Pokud chcete, aby se automaticky načetl gramáž z váhy. Proveďte následující kroky. 

14.1. Krok 1 / 4 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) menu vyberte Zkratky zboží. 

 

14.2. Krok 2 / 4 

Rozklikněte záložku, ve které jsou zkratky zboží, např. Ovoce a Zelenina. A rozklikněte zboží, 
např. Ananas. 
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14.3. Krok 3 / 4 

V detailu zkratky zboží zaškrtněte volbu NAČTENÍ Z VÁHY. Klikněte na Uložit. 

 

14.4. Krok 4 / 4 

Při prodeji položte zboží na váhu a poté vyberte dané zkratku na obrazovce v záložce Ovoce 
a Zelenina. Aplikace poté provede automatickou kalkulaci ceny zboží podle gramáže.  
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15.Akční nabídky 

Akční nabídka vám umožní nastavit akční ceny výrobků po určitou dobu. 

15.1. Krok 1 / 4 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Položky PLU a poté Akční nabídky 

 

15.2. Krok 2 / 4 

Klikněte na tlačítko Přidat. Poté navolíte ZAČÁTEK a KONEC akce. 
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15.3. Krok 3 / 4 

Klikněte na znaménko + a vyhledejte si zboží, které chcete mít v akční nabídce. Můžete zadat více                 
zboží a zadat jejich akční ceny. Zde např. rohlík zlevňujeme na novou cenu 1 Kč. Poté stiskněte                 
Uložit. 

 

15.4. Krok 4 / 4 

Při prodeji se pro definovanou dobu automatický načítá akční cena daného produktu. Např. Rohlík za               
1 Kč. Po uplynutí doby nastavené pro akční ceny, se cena produktu automaticky vratí do původní                
hodnoty. 
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16.Správa skladu 

Správa skladu umožňuje mít přehled a kontrolu nad počtem zboží na skladě. Lze zde zkontrolovat i                
ekonomickou hodnotu zboží a to pomocí funkci Inventura. 

16.1. Krok 1 / 5 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Správa skladu. Můžete poté rozkliknout              
hledanou zbožní skupinu, např. Potraviny 15 %. 

 

16.2. Krok 2 / 5 

Po rozkliknutí zbožní skupiny se zobrazí počet zboží ve skupině a zůstatek. 
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16.3. Krok 3 / 5 

Když nyní načtete zboží čtečkou nebo vyhledáte kód zboží ručně, otevře se vám konkrétní produkt. 
Můžete zde naskladnit nebo naopak vyskladnit. Po Uložení se stav zásoby aktualizuje. 

 

16.4. Krok 4 / 5 

V záložce Inventura máte přehled o měsíčním skladu a jeho úbytku. Můžete použít funkci Hledat pro                
jednotlivé položky. Šipkami vpravo a vlevo zobrazíte jiné kalendářní měsíce. Vše si můžete             
vyexportovat do Excel souboru tlačítkem nahoře. 
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16.5. Krok 5 / 5 

Příklad vyexportovaného excelu pro produkty “auto” a “oto”. 
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17.Vytvořit nové záložky zboží 

Záložky zboží sdružují výrobky pro snadnější přehled při prodeji. 

 

17.1. Krok 1 / 3 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Zkratky zboží a klikněte na Záložky, Poté                
klikněte vpravo na Přidat záložku 
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17.2. Krok 2 / 3 

Vyplňte jméno Záložky, které se bude zobrazovat v prodejní části pokladního systému, Poté klikněte             
na Uložit. 

 

17.3. Krok 3 / 3 

Nová záložka se objeví v projdení části pokladního systému, viz foto níže. 
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18.Vkládání zboží do záložky 

18.1. Krok 1 / 3 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Zkratky zboží, poté vpravo Přidat tlačítko. 

 

18.2. Krok 2 / 3 

Vyberte Záložku, do které chcete přiřadit danou zkratku. Vyplňte EAN produktu – např. EAN kód „4“ je                 
Chléb kulatý. Poté stistkněte na Uložit 
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18.3. Krok 3 / 3 

Pokud jste postupovali správně podle návodu, v prodejní části pokladního systému byste měli vidět             
nově přidanou záložku a k ní přiřazený produkt. Viz foto níže. 
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19.Kalendář událostí 

19.1. Krok 1 / 4 

V Kalendáři událostí můžete různě vytvářet domluvené schůzky včetně poznámek, například           
dodávka zboží, dovolená. Pokud provozujete salon krásy, můžete zde zaznamenávat domluvené           
schůzky vaších klientů. 

 

19.2. Krok 2 / 4 

Kliknutím na prázdné políčko, vyvoláte okno, kde vyplníte Název a popis události (např. Barvení              
vlasů, nebo přijem zboží). Poté kliknete Uložit. 
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19.3. Krok 3 / 4 

Událost se uloží v kalendáři a je dostupné všem zaměstnancům. 
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20.Personál 

Položka Personál vám umožní přidávat do systému GoKasa další osoby, které v ní mohou pracovat. 
Můžete novému personálu přiřadit různé funkce a práva a každému nastavit tak jinou úroveň přístupu. 

20.1. Krok 1 / 6 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte položku Personál, poté klikněte na tlačítko               
Přidat. 

 

20.2. Krok 2 / 6 

V nové okně, vyberte Roli a vyplníte osobní údaje zaměstnance. Můžete nastavit také 6 místné číslo               
pro Rychlé přihlášení – při přihlášení do systému GoKasa tak stačí zaměstnanci zadat tento kód               
a nemusí se přihlašovat e-mailem a heslem. Funkce Rychlé přihlášení můžete využít velmi             
efektivně pokud použíte magnetické karty. 
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20.3. Krok 3 / 6  

Příklad toho, co vidí různí uživatelé - v tomto příkladu Manažer má úplné menu vlevo 
 

 

20.4. Krok 4 / 6  

Manažer má možnost zapnout Zaškolovací mód. Tento mód umožní zaměstnancům obsluhovat           
systém GoKasa jako při reálném provozu s tím rozdílem, že se nezaznamenávají žádná prodejní              
data a data nejsou odeslaná do EET. 
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20.5. Krok 5 / 6 

Příklad toho, co vidí různí uživatelé - v tomto příkladě Zaměstnanec - Prodavač vidí jen Kalendář a                 
Historii svých transakcí - bez možnosti měnit nastavení GoKasy 
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21.Skladba PLU 

Danou funkci můžete ideálně použít, když prodáváte rozlévané nápoje či alkohol po skleničkách.  
Např. nastavíte si cenu pro 1 litr a při prodeji skleničky systém sám zpočítá cenu a zbývající                 
množství. 

21.1. Krok 1 / 8 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte v nastavení Skladba PLU a klikněte na zelené                 
tlačítko Přidat. V modelové situaci si založíme položku pro 1 skleničku vodky a 1 láhev vodky, od                 
které se bude sklenička odečítat ze skladu. 
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21.2. Krok 2 / 8 

V sekci Položky PLU založíte produkt, který nemá EAN kód (viz stránka 35). Zakládáte takto               
skleničku (množství a cenu). Vyplníte potřebné informace o produktu a zadáte zůstatek 0. 

 

 

21.3. Krok 3 / 8 

Založíte další produkt, nyní ovšem pro celou láhev vodky  tj. 1 L + cena za láhev (viz stránka 35) 
Nyní ovšem zadáte zůstatek 1, od kterého se budou odečítat ze skladu jednotlivé skleničky z               

předchozího bodu. 
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21.4. Krok 4 / 8 

V sekci Skladba PLU přidáme své 2 vytvořené položky a spárujeme je dohromady. Klikněte na               
tlačítko Přidat 
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21.5. Krok 5 / 8 

Do kolonky MAIN přidáváme EAN produktu, který se má odečítat od celku. V našem případě               
sklenička vodky, u které jsme si při zakládání navolili číslo EANu “00” 

 

21.6. Krok 6 / 8 

Do sekce Složení EAN produktu, který bude fungovat jako celek - v našem případě láhev vodky s                 
EANem 01. Do poslední kolonky Amount zadáme množství 1 skleničky - tedy 0.04. Kliknete na               
Uložit. Do složení můžete samozřejmě přidat další produkty, ze které se skládá hlavní produkt.              
Daná funkce je ideální pro gastro podniky, kdy potřebujete přesně spravovat stav skladu surovin. 
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21.7. Krok 7 / 8  

Když se nyní zadají při prodeji 2 skleničky vodky s EAN kódem “00”, načte se správná cena i                  
množství. 

 

21.8. Krok 8 / 8  

Po prodeji můžete v Nastavení > Správa skladu zkontrolovat prodané množství. V kolonce Zůstatek              
tak uvidíte, že po odečtení 2 skleniček zůstalo 0.92 L vodky. 

www.gokasa.cz info@gokasa.cz 

Nevíte si rady? Zeptejte se nás! Nebo zanechte vzkaz, my se Vám ozveme! 

http://www.gokasa.cz/
mailto:info@gokasa.cz


59 
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22.Nastavení cizích měn 

Funkce cizí měny si můžete nastavit různé měny, ve kterých se budou ukládat transakce. 

22.1. Krok 1 / 3 

V menu Ovládací panely (viz. bod 4.2 návodu) vyberte Cizí měny. 

 

22.2. Krok 2 / 3 

K jednotlivým měnám můžete mít až 120 různých kurzů (oddělené středníkem). Pro jednotlivé položky             
v systému tak můžete načíst rozdílné kurzy cizích měn. 
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22.3. Krok 3 / 3 

Nastavené kurzy měn můžete přiřadit k jednotlivým Zbožním skupinám, v sekci Žbožní skupiny. 

 

22.4. Krok 4 / 4 

Na účtence se poté zobrazí cizí měny například takto. 
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23.Funkce sleva 

Při dokončení nákupu máte možnost uplatnit slevu na celkovou cenu. Slevu můžete uplatnit na              
celkovou cenu nákupu nebo pouze na určitou položku nákupu. Při slevě na jedné položce se               
daná sleva nepřepíše do účtu zákazníka, kdežto v případě celkové slevy ano. 

23.1. Nastavení ceny pro celý nákup krok 1 / 2 

Při načtení nákupu stiskněte ikonku % Sleva. 
 

 

23.2. Nastavení ceny pro celý nákup krok 2 / 2 

Po stisku tlačítka Sleva navolíte rozsah slevy v procentech a potvrdíte. Celková cena se automaticky               
upraví dle navolené slevy. 
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23.3. Nastavení slevy pro jednotlivé položky 

Při načtení nákupu klikněte na položku nákupu, které chcete udělit slevu. Po rozkliknutí se vám               
zobrazí kolonky s cenou položky a slevou. Do kolonky Sleva pak vepíšete požadovanou výši             
slevy a potvrdíte. 
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24.Funkce uložit nákup 

Nedokončený nákup můžete uložit a dokončit jej později. Například, pokud zákazník zapomnene            
doma peníze, můžete jeho nedokončený nákup uložit a zprocesovat ho později. Nemusíte, tak             
znovu načítat jednotlivé položky. 

24.1. Krok 1 / 1 

Při nákupu stiskněte tlačítko Uložit 

 

24.2. Krok 2 / 2 

Tlačítkem Uložit vyvoláte seznam nedokončených nákupu a poté si vyberete nákup, které chcete             
dokončit. Do systému si takto můžete ukládat až 10 nedokončených nákupů. 
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25.Funkce Storno 

Funkcí Storno můžete při nákupu mazat či rušit jednotlivé položky nákupu, ale také danou funkcí               
můžete rušit zaúčtované transakce. 

25.1. Storno transakce krok 1 / 2 

V Ovládacích panelech (viz. bod 4.2 návodu) přejděte na Historie transakcí. V této sekci máte              
celkový přehled všech uložených transankcí. Pomocí vyhledavaích filtrů (například číslo          
účtenky, datum vystavení, atd ... ) můžete najít konkrétní účtenku, kterou chcete stornovat.  
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25.2. Storno transakce krok 2 / 2 

Po kliknutí na danou účtenku, se vám zobrazí detaily dané účtenky. Kliknutím na červené tlačítko               
Zrušit transakci, po potvrzení dojde ke stornování dané účtenky.         
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26.Věrnostní program a zákaznické slevy 

Gokasa nabízí možnost zavést věrnostní programy pro stále klienty a správu věrnostních slev.  

26.1.  Zaregistrovat klienta a nastavení podmínky slev 

Pod menu ‚Oběratelé‘ klikněte na tlačítko ‚Přidat‘, poté vyplníte udáje klienta (pole označené červenou              
hvězdou jsou poviná informace). Číslo zákazníka vyplníte manuálně, nebo pomocí magnetické           
karty, popřípadě za použití zákaznické karty s EAN kódem. Do pole ‚Sleva %‘ zadáte procentuální              
hodnotu slevy, kterou chcete danému klientovi poskytnout. Do pole ‚Minimální útrata‘ a ‚počet             
návštěv‘ vyplníte podmínky, za jeho splnění dostane klient nastavenou slevu. 

Například při kombinaci: ‚Sleva %‘ = 10%; ‚Minimální Útrata‘ = 300Kč; ‚Počet Návštěv‘ = 10.               
V tomhle případě by to znamenalo, že daný zákazník při dostane 10% slevy na jedenáctý nákup,               
musel ale při předchozích deseti nákupech vždy utratit minimálně 300Kč.  
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