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Zawartość opakowania

Terminal z ekranem dotykowym, wbudowaną drukarką,  
zintegrowanym wyświetlaczem klienta, WiFi Kabel zasilający

Rolka papieru termicznego 80mm o 
maks. średnicy zewnętrznej 84mm

Instrukcja Obsługi

Instrukcja Obsługi

Before you connect, start or configure your new point of sale terminal, 
please carefully read the User Manual.

Licencja

Use License
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Wygląd zewnętrzny

Widok z przodu

1. Antena WiFi
2. Rezystywny dotykowy 15”  

ekran LCD TFT
3. Niebieskie podświetlenie 

logo oznacza  włączone 
zasilanie. Czerwone 
podświetlenie logo oznacza 
wyłączone zasilanie.

4. Przycisk zasilania.
5. Przycisk otwarcia pokrywy 

drukarki
6. Wbudowana drukarka  

termiczna 80mm

Widok z tyłu

1. Antena WiFi
2. Wyświetlacz klienta

1

2

3

4

5

6

1

2
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Porty wejścia/wyjścia

1. Port USB
2. LAN RJ45
3. Gniazdo zasilania 

drukarki
4. Gniazdo PS 2
5. SzufIada RJ11
6. Port USB drukarki
7. 2x port USB
8. Gniazdo zasilania
9. COM4
10. COM3
11. Szuflada RJ11

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Modem ADSL lub router

Szuflada kasowa 24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Klawiatura

Urządzenia USB

Drukarka fiskalna  
np. Emar Printo 57T
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Regulacja kąta pochylenia ekranu

Wymiary terminala

Aby zmienić kąt 
pochylenia ekranu, 
stanowczo naciskaj na 
rogach ekranu, w miejscu 
kropek na rysunku; 
dopóki nie osiągniesz 
żądanej pozycji

Wymiary terminala 
mogą się różnić w 
zależności od kąta 
pochylenia ekranu
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Zakładanie papieru

1. Otwórz pokrywę drukarki naciskając 
niebieski przycisk.

2. Włóż papier tak jak pokazano na rysunku 
po prawej.

3. Przeciągnij papier poprzez szczelinę 
wyjściową drukarki.

4. Zamknij pokrywę aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga:
A. Upewnij się, że papier spełnia wymagania 

producenta urządzenia. Nie wkładaj 
papieru Przyklejonego do rolki, ponieważ 
drukarka nie będzie mogła poprawnie 
wykryć końca papieru.

B. Upewnij się, że drukarka podczas 
wymiany papieru nie odbiera żadnych 
danych.

C. Nie otwieraj pokrywy podczas pracy 
drukarki, może to spowodować 
uszkodzenie.

D. Upewnij się, że papier jest zainstalowany 
w odpowiednim kierunku. ŻLE

DOBRZE
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Konfiguracja HioPOS-a

1.	 Tworzenie	bazy	danych
 Na tym ekranie możesz zacząć nową instalację 

lub przywrócić poprzednią kopię zapasową.
 Naciśnij “Zacznij nową instalację” aby 

utworzyć nową bazę danych.

2.	 Wybierz	typ	swojej	działalności	
gospodarczej

	 HioPOS oferuje różne typy działalności 
gospodarczej do wyboru, co pomaga automa-
tycznie personalizować nowy punkt sprzedaży. 
Wybierz ten, który najbardziej odpowiada 
prowadzonej działalności.

 W dolnej części ekranu znajduje się przycisk 
pozwalający połączyć się z HiOffice.

3.	 Obszar	działalności,	ustawienie	daty	i	
czasu

	 HioPOS jest domyślnie przystosowany do 
polskich warunków.

 Ustaw prawidłową datę i czas.

4.	 Wybór	stawek	podatkowych
	 HioPOS	 automatycznie utworzył stawki 

podatkowe. Jeśli chcesz je zmienić, użyj tego 
ekranu. Po zakończeniu naciśnij “Dalej”.

 Podczas pracy, jeśli potrzebujesz zmienić 
konfigurację, możesz to zrobić w menu  
“Ustawienia” w dziale “Podatki”.

 Dla faktur skróconych istnieją dwie dodatkowe 
kolumny, w których można wpisać nazwę 
towaru/usługi oraz symbol PKWiU.

5.	 Wybór	parametrów	pracy
 Należy tutaj zaznaczyć czy mają zastoso-

wanie inne stawki podatkowe od sprzedaży 
“na wynos”. Pytanie to pojawia się tylko w 
przypadku wybrania typu działalności Gastro-
nomia. W Polsce nie stosuje się takiego 
rozwiązania, należy zaznaczyć Nie.

 Jeśli chcesz zmienić te ustawienia później, 
możesz to zrobić w menu Ustawienia.
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Konfiguracja HioPOS-a

6.	 Wybór	waluty
	 HioPOS	 jest fabrycznie przygotowany do 

pracy z Twoją krajową walutą.
 Jeśli chcesz dodatkowo akceptować inne 

waluty, musisz zaznaczyć je spośród dostęp-
nych na liście. Jeśli chcesz dodać nową walutę 
później lub usunąć jakąś z wybranych, możesz 
to zrobić poprzez menu “Ustawienia”.

 Kiedy chcesz dokonać zmian w tych ustawie-
niach podczas pracy, możesz to zrobić w menu 
“Ustawienia” wewnątrz sekcji “Waluta”.

 Jeśli została wybrana więcej niż jedna waluta, 
należy wprowadzić przelicznik kursu w 
stosunku do waluty krajowej.

 Kiedy chcesz dokonać zmian w przelicznikach 
kursu, możesz to zrobić w menu “Ustawienia” 
wewnątrz sekcji “Kursy walut”.

7.	 Test	urządzeń
	 HioPOS skonfigurował niezbędne do jego 

pracy urządzenia. Za pośrednictwem tego 
ekranu, możesz testować poprawność dzia-
łania tych urządzeń. Musisz zaznaczyć urzą-
dzenie i wybrać “Test urządzenia”.

 Przycisk “Nowe urządzenie” rozwija listę 
dostępnych peryferiów z którymi może współ-
pracować HioPOS. Urządzenia zainstalo-
wane domyślnie to: zintegrowana drukarka 
termiczna, wyświetlacz klienta i szuflada 
kasowa. Dodatkowe urządzenia można 
wybrać z listy “Nowe urządzenie”.

 Jest to również możliwe, z poziomu menu  
“Ustawienia” sekcja “Terminale i urządzenia”.

8.	 Konfiguracja	drukarki	fiskalnej
	 HioPOS jest domyślnie skonfigurowany do 

pracy z drukarką Emar Printo 57T, wykorzystując 
protokół komunikacyjny POSNET Thermal 2.0.

 Jeżeli chcesz dokonać zmian w konfiguracji, 
kliknij na obrazku drukarki fiskalnej i wybierz 
opcję “Skonfiguruj”. Możesz wybrać typ 
połączenia drukarki z HioPOSem: USB (odpo-
wiednie sterowniki powinny być dołączone 
do drukarki, można je też pobrać ze strony  
www.datecs-polska.pl) lub poprzez RS-232, 
COM 3 lub 4. Istnieje możliwość wyboru czy 

drukarka ma drukować numer systemowy wraz 
z kodem kreskowym (zaznaczona opcja ‘Drukuj 
kod kreskowy’) – czy jedynie same cyfry.

 Ponadto można również zmienić nazwę urzą-
dzenia oraz przeprowadzić test komunikacji 
(wysuw papieru).

9.	 Wprowadzanie	danych	firmy
 Na tym ekranie należy wprowadzić dane 

swojej firmy. Informacje te zostaną umiesz-
czone na paragonie zamówień oraz fakturze 
VAT, można je również zobaczyć na polu po 
prawej stronie ekranu.

 HioPOS oferuje trzy różne projekty paragonu 
zamówień do wybrania. Możesz przete-
stować w jaki sposób zostaną wydrukowane 
wybierając opcję “Drukuj”. Możesz również 
umieścić swoje logo na paragonie zamówień. 
Aby to zrobić kliknij na opcję “Wybierz logo”.

 Po zakończeniu procesu konfiguracji można 
uzyskać dostęp do tego ekranu poprzez menu 
“Ustawienia”, sekcja “Firma” gdy zachodzi 
potrzeba ich zmiany.

10.	 Wybór	typów	płatności
 Za pośrednictwem tego ekranu należy zazna-

czyć akceptowane typy płatności.
 Po zakończeniu procesu konfiguracji, można 

dokonać zmian poprzez menu “Ustawienia” i 
sekcję “Typy płatności”.
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11.	 Tworzenie	użytkowników
 Za pośrednictwem tego ekranu możesz 

utworzyć wszystkich sprzedawców pracują-
cych w Twojej firmie i nadać im różne upraw-
nienia oraz hasła.

 Użytkownik Administrator jest utworzony 
domyślnie, z wszystkimi uprawnieniami. 
Istotne jest, przechowywanie hasła dostępu w 
bezpiecznym miejscu aby uniknąć przyszłych 
możliwych problemów z dostępem do profilu.

 Możesz również włączyć rejestrację czasu 
pracowników – Kontrola obecności, przypi-
sując hasło każdemu użytkownikowi, który 
zaznacza początek i koniec swojego dnia 
pracy. Funkcję rejestratora może pełnić jedno 
z zewnętrznych urządzeń które można dokupić 
do HioPOSa, czytnik biometryczny.

 Urządzenie to identyfikuje użytkowników, 
poprzez odczyt ich odcisków palca, uniemoż-
liwiając innym osobom możliwość rejestracji 
wejścia i wyjścia sprzedawców przy użyciu 
ich haseł. W tym celu, należy dodać czytnik 
biometryczny w dziale 7 konfiguracji lub 
wewnątrz sekcji “Ustawienia”.

 Po zakończeniu procesu konfiguracji, można 
dokonać zmian poprzez menu “Ustawienia” i 
sekcję “Użytkownicy”.

12.	 Wprowadzanie	cen	i	artykułów
 Poprzez ten ekran wprowadzisz sprzeda-

wane artykuły zorganizowane w grupy, wraz 
z ich cenami i stawkami podatkowymi. Jeśli 
posiadasz czytnik kodów kreskowych i chcesz 
dokonywać szybkich sprzedaży artykułów 
z kodem kreskowym, możesz go tu wpisać. 
Najpierw musisz utworzyć grupę wpisując opis 
lub wybierając grupę z biblioteki jaką oferuje 
HioPOS.

 Dodaj do każdej grupy artykuły, wpisując opis, 
cenę i podatek. W ostatniej kolumnie można 
wpisać kod kreskowy. Aby oznaczyć artykuł 
jako dodatek, zaznacz odpowiedni kwadracik 
w kolumnie Dodat.

 Pamiętaj że, jeśli chcesz mieć artykuł z 
niezdefiniowaną ceną, musi ona wynosić zero 
i HioPOS będzie pytał o nią przy każdej sprze-
daży. Możesz dodać więcej grup i artykułów. 
HioPOS pozostawia do Twojej dyspozycji 
gotową do użycia bibliotekę artykułów. Aby 
uzyskać do niej dostęp, naciśnij “Biblioteka”.

 Aby tworzyć lub usuwać artykuły i grupy, po 
zakończeniu procesu instalacji, wybierz menu 
“Ustawienia” sekcja “Artykuł”. 

 Jeśli chcesz używać drukarek kuchennych lub 
ekranów, HioScreen, wejdź do sekcji Artykuł 
w “Ustawieniach”.

13.	 Wyświetlanie	artykułów
 Ten ekran pokazuje grupy i artykuły w taki 

sposób, w jaki będą widoczne na ekranie 
sprzedaży. Poprzez przeciąganie i upusz-
czanie można zmieniać kolejność artykułów i 
grup oraz grupę artykułu.

 HioPOS dodatkowo pozwala na przypisy-
wanie zdjęć i kolorów grupom i artykułom.

 Można zmieniać to w menu “Ustawienia” 
sekcji “Artykuł” podsekcji “Ustawienia” po 
zakończeniu procesu konfiguracji

14.	 Zakończenie	procesu	konfiguracji
 Zakończyłeś proces konfiguracji HioPOS-a 

Pamiętaj że, możesz zmieniać każdą z  
wprowadzonych wartości poprzez menu 
“Ustawienia”.

15.	 Tryb	treningowy
 Następnie HioPOS pokaże Ci dwa ekrany 

informujące w szczegółach o pracy w trybie 
treningowym.

Konfiguracja HioPOS-a
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SPRZEDAŻ
1.	 EKRAN	SPRZEDAWCÓW
Aby zacząć pracę, wybierz sprzedawcę naciskając 
na obrazek. Jeśli profil użytkownika jest chroniony 
hasłem, użyj klawiatury numerycznej do wprowa-
dzenia go.
Jeśli korzystasz z kontroli czasu pracy, użytkownicy 
powinni wybrać Początek pracy i wprowadzić hasło 
lub zeskanować odcisk palca Taki sam proces powi-
nien być wykonany przy Końcu pracy. W ten sposób 
wejścia i wyjścia pracowników będą rejestrowane.

Aby wrócić do ekranu sprzedawców, z każdego 
punktu programu wybierz obrazek sprzedawcy, 
który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

2.	 EKRAN	SPRZEDAŻY
2.1.	SPRZEDAŻ
Wybierz artykuły które chcesz sprzedać naciskając 
na ich podobizny w strefie . Zostaną dodane do 
rachunku i będą widoczne na liście w strefie .
 Artykuły są zorganizowane w grupy. Aby zmienić 
grupę naciśnij na polu grupy w strefie .
Ilości. Jeśli chcesz sprzedać więcej niż jedną sztukę 
tego samego artykułu, wpisz ilość na klawiaturze 
numerycznej .	Zaznacz potem artykuł.
Cena. Jeśli chcesz zmienić cenę przed jej wyborem, 
wpisz cenę i naciśnij symbol waluty na klawiaturze 
numerycznej . Zaznacz potem artykuł.

Użytkowanie HioPOS-a

Są jeszcze 4 inne strefy, którymi są:

2.2.	EKRAN	OPCJI
W górnej części ekranu  znajdziesz różne opcje.
Zawsze widoczne:

	 Pomoc. Podpowie Ci jak wykonać dowolną 
operację.
	Zamknij. Przeniesie Cię do ekranu 
sprzedawców. Jeśli zaczęto sprzedaż, kiedy 
wybierzesz ponownie swój profil, zostanie ona 
przywrócona.
	 Obrazek	sprzedawcy. To samo działanie jak 
klawisz Zamknij.

Podczas sprzedaży:
	Otwarty: Służy do przypisania numeru lub 
nazwy do bieżącego rachunku  i zaczęcia 
nowego. Aby przywrócić rachunek otwarty, 
zaznacz go w strefie . Aby dokonać dokład-
niejszego wyszukiwania zaznacz szkło 
powiększające.
	Wydruk: Drukuje aktualny stan rachunku(pa-
ragon zamówienia) kierowany na drukarkę 
niefiskalną.
	Suma: Przenosi do ekranu podsumowania 
(patrz dalej) aby zakończyć sprzedaż.

Gdy nie ma aktywnej sprzedaży:
 Ustawienia: Dostęp do modyfikacji parame-

trów konfiguracji HioPOS-a, np. artykułów, cen 
i innych zaawansowanych opcji konfiguracji.
	 Sprawdź: Masz dostęp do rachunków, 

zakupów i historii raportów dobowych (patrz 
dalej).
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	Zakupy:	 Masz dostęp do wszystkich funkcji 
zakupów (patrz dalej).

	 Kasa: Wybierając tą opcję masz dostęp 
do wpłat i wypłat, raportów dobowych oraz 
otwarcia szuflady kasowej.
	Statystyki:	 Dostęp do statystyk HioPOS-a 
które są szczegółowo opisane później.

2.3.	RACHUNKI	OTWARTE
W strefie  znajdują się wszystkie rachunki otwarte, 
niezależnie od aktywnego sprzedawcy. Aby wrócić 
do otwartego rachunku musisz jedynie nacisnąć na 
jego pole.
Naciśnij na szkło powiększające aby wyszukać kon-
kretny rachunek otwarty.
Jeśli masz bieżący rachunek który nie jest otwarty i 
wybierzesz któryś z otwartych rachunków, HioPOS 
zaoferuje możliwość dodania obecnej sprzedaży do 
zaznaczonego otwartego rachunku.

2.4.	WIDOK	RACHUNKU
W tej strefie , widoczne są wszystkie dodawane 
artykuły. Poprzez naciśnięcie jednej lub kilku  
pozycji, HioPOS zaoferuje różne opcje  zależące 
od uprawnień aktywnego użytkownika:

	 Dodaj	 rabat: Pozwala na wpisanie rabatu 
procentowego dla zaznaczonych pozycji.

	 Zmień	cenę:	Pozwala na zmianę ceny jednost-
kowej wszystkich zaznaczonych pozycji.

	 Zmień	 ilość:	 HioPOS	 zapyta o nową ilość i 
zmieni ją dla wszystkich zaznaczonych pozycji 
sprzedaży.

	 Usuń:	Usuwa wszystkie zaznaczone pozycje.
	 Anuluj:	Storno zaznaczonych pozycji.
	 Kolejność: Jeśli skonfigurowano drukarki 

kuchenne lub ekrany, HioScreen, pojawi się 
opcja Kolejność. Z jej pomocą można przy-
pisać lub zmienić Kolejność wybranych 
pozycji na zamówieniu kuchennym.

2.5.	SUMA	RACHUNKU
W tej strefie  pokazana jest suma rachunku. Jeśli 
naciśnie się na nią, wyświetlą się następujące opcje:

	 Rabat	 od	 sumy:	Pozwala na wprowadzenie 
rabatu procentowego od sumy rachunku.

	 Usuń	 rachunek:	 Usuwa wszystkie pozycje 
rachunku i zaczyna nowy.

	 Podziel:	 Pozwala na podział rachunku na 
kilka oddzielnych. Możesz zobaczyć szczegó-
łowy opis działania tej funkcji w sekcji EKRAN 
SUMY.

Zmiana	 cennika: Pozwala na wybór cennika 
spośród wszystkich utworzonych. (Opcja jest 
aktywna tylko gdy istnieje więcej niż jeden 
cennik. Wybrany cennik ma zastosowanie do 
całego otwartego rachunku.)

2.6.	OBSZAR	KOLEJNOŚCI	RACHUNKU
Jeśli skonfigurowano drukarki kuchenne lub ekrany, 
HioScreen, pojawią się cztery przyciski 9  za 
pomocą których można przypisać kolejność zamó-
wienia dla każdego artykułu.

Użytkowanie HioPOS-a
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3.	 EKRAN	SUMY
Możesz zakończyć rachunki z poziomu tego ekranu. 
Masz możliwość przypisania klienta do rachunku 
(faktura), zaznaczyć w jaki sposób zapłaci, czy 
zostawi napiwek; czy rachunek będzie podzielony, 
oraz czy zostanie udzielony rabat procentowy lub 
kwotowy.

3.1.	PRZYPISYWANIE	KLIENTA-FAKTURA	VAT
Naciśnij na Klient a wyświetli się formularz do 
wpisania danych klienta. Kiedy wprowadzisz numer 
NIP, jeśli był już wcześniej wpisany, HioPOS pokaże 
wprowadzone wcześniej dane.
Klawisz Szukaj (szkło powiększające) umożliwia 
wyszukiwanie klientów w bazie, według NIP, nazwy 
lub telefonu kontaktowego.
Klawisz Sprawdź umożliwia wyświetlenie (i wydruk) 
zestawienia faktur klienta według okresu czasu. 
Naciśnij OK aby przypisać klienta do rachunku fak-
turowego, z możliwością wydruku. Aby anulować 
tworzenie faktury naciśnij Bez faktury.
Wszystkie sprzedaże fakturowane mają inną nume-
rację niż te bez faktury i przypisanego klienta.

3.2.	PODZIEL
Naciśnij Podziel jeśli chcesz podzielić rachunek 
na części. HioPOS zapyta czy chcesz podzielić 
go na równe części czy zaznaczyć które artykuły 
zawierają się w każdej z nich. Potem możesz 
zaznaczyć na ile części chcesz podzielić rachunek.
Po utworzeniu rachunków częściowych, zobaczysz 
je na ekranie. Zaznaczając pozycje możesz prze-
mieszczać artykuły pomiędzy rachunkami. Poprzez 
ten ekran możesz zakończyć zaznaczony rachunek 
częściowy naciskając Suma.

3.3.	ROZLICZENIE	SPRZEDAŻY
Wybierz płatność w której zamierza zapłacić klient. 
Potem wprowadź kwotę otrzymaną od klienta.
Jeśli kwota jest równa lub większa od SUMY 
BRUTTO, HioPOS zasugeruje wydanie reszty 
klientowi. Część reszty może być przeznaczona na 
napiwek.
Jeśli wprowadzona kwota jest mniejsza niż SUMA 
BRUTTO, HioPOS nie pozwoli na zakończenie 
rachunku dopóki nie wybierze się innego typu płat-
ności.

3.4.	RABAT
Jeśli chcesz udzielić rabatu kwotowego lub pro-
centowego, naciśnij Rabat i wprowadź go z 
klawiatury. Aby zakończyć wybierz formę Rabat 
procentowy lub Rabat kwotowy.

3.5.	ROZLICZENIE	W	INNEJ	WALUCIE
Aby rozliczyć rachunek w innej walucie niż krajowa, 
naciśnij Waluta i wybierz walutę którą klient chce 
zapłacić. Ta opcja będzie widoczna jedynie w przy-
padku gdy HioPOS jest skonfigurowany z więcej 
niż jedną walutą. Zajrzyj do działu konfiguracji aby 
dowiedzieć się jak dodać nową walutę.

3.6.	AKTYWACJA	WYDRUKU
Możesz wybrać druk automatyczny przy zakończe-
niu rachunku lub nie. Naciśnij  Z wydrukiem aby 
zakończyć sprzedaż z wydrukiem lub odznacz 

 Z wydrukiem aby nie drukować paragonu. 
Dodatkowo można zauważyć w jaki sposób ikona 
Zakończ, zmienia się, w zależności od wybranej 
wcześniej opcji.

3.7.	ZAKOŃCZENIE	RACHUNKU
Naciśnij Zakończ aby zakończyć rachunek. Jeśli 
wydruk jest aktywowany, automatycznie zostanie 
wydrukowany paragon (domyślnie na drukarce 
fiskalnej) lub faktura (na zintegrowanej drukarce 
termicznej). Możesz rozpoznać czy jest aktywowany 
poprzez ikonę  lub  opcji Zakończ.

Użytkowanie HioPOS-a
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USTAWIENIA
Aby wejść do tego działu, wybierz opcję Ustawienia 
na ekranie sprzedaży.

Tutaj, są pokazane działy początkowej konfigura-
cji, widocznej, podczas pierwszego uruchomienia  
HioPOSa. Masz do nich dostęp, aby móc dokony-
wać zmian zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Dodatkowo zobaczysz inne działy które nie były 
widoczne podczas początkowej konfiguracji oraz 
sekcja połączeń na jakie pozwala HioPOS.
Oznaczenia	 dokumentów: W tym dziale, można 

zmienić numerację paragonów, dokumentów 
anulowanych, zakupów i faktur.

Kopia	 zapasowa: Tutaj można wykonać kopię 
zapasową, zaznaczając opcję i podłączając 
pamięć USB. Bardziej szczegółowe informacje 
znajdują się na końcu niniejszej instrukcji.

Eksport	transakcji: Z tego miejsca można dokonać 
eksportu transakcji do formatu XML na pamięć 
USB.

Cenniki: W tym dziale można utworzyć nowe 
cenniki. Pozwalają one na posiadanie różnych 
cen dla tego samego produktu w zależności od 
potrzeb (taras, bar, VIP…).

Definicje	 rabatów: Tutaj można tworzyć rabaty, 
które będzie można zastosować podczas 
sprzedaży. Można posiadać ich różne rodzaje i 
kontrolować ich przyczyny oraz wartości.

Powody	 anulacji: W tym dziale, można tworzyć 
powody anulacji wedle potrzeb. W ten sposób, 
użytkownicy, muszą zaznaczyć powód 
anulacji, podczas jej dokonywania.

Import	 artykułów: Tutaj można zaimportować 
artykuły do HioPOSa z pamięci USB.

Oprócz tych przycisków, w dolnej części ekranu 
można znaleźć dział Łączność.
Można tam skonfigurować HioPOSa do współ-
pracy z innymi produktami, HiOrder, HioScreen i 
HiOffice.
Wydruk	 kuchenny: Aby skonfigurować wydruk 

kuchenny należy utworzyć drukarkę w dziale 
Terminale i urządzenia. Wybierz Drukarkę 
kuchenną i zaznacz Stwórz drukarkę 
kuchenną. Należy podać dane, których 
wymaga system do prawidłowego utworzenia 
drukarek.

 Kiedy drukarki są utworzone, możesz wejść 
do Artykuł. W górnej części ekranu, widoczna 
jest zakładka, gdzie należy przypisać drukarki 
do artykułów.

 W przypadku posiadania ekranów kuchen-
nych, HioScreen, należy je skonfigurować 
HioScreen w ustawieniach, a potem wejść do 
działu Artykuł i zaznaczyć artykuły do wyświe-
tlania na HioScreen.

Użytkowanie HioPOS-a
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OPERACJE FINANSOWE
1.	 WPŁATY	ŚRODKÓW
Możesz rejestrować wszystkie wpłaty nie związane 
z transakcjami sprzedaży. Konieczne jest wykona-
nie raportu dobowego po zakończeniu dnia pracy.
Masz dostęp do tego przez opcję Kasa na ekra-
nie sprzedaży. Wpisz opis i kwotę dla każdego 
typu płatności. Dla typu gotówkowego, naciśnij  

 gdzie możesz wprowadzić szczegółowe ilości 
banknotów i bilonu.
Aby zakończyć naciśnij Zapisz i wpłata zostanie 
automatycznie wydrukowana.

2.	 WYPŁATY	ŚRODKÓW
Możesz rejestrować wypłaty środków z kasy. 
Konieczne jest wykonanie raportu dobowego po 
zakończeniu dnia pracy.
Masz do tego dostęp przez opcję Kasa na ekra-
nie sprzedaży. Wpisz opis i kwotę dla każdego 
typu płatności. Dla typu gotówkowego, naciśnij  

 gdzie możesz wprowadzić szczegółowe ilości 
banknotów i bilonu.
Aby zakończyć naciśnij Zapisz i wypłata zosta-
nie automatycznie wydrukowana.

RAPORT DOBOWY
Aby wykonać raport dobowy, wybierz opcję Raport 
dobowy w menu Kasa na ekranie Sprzedaży.
To menu jest widoczne jedynie wtedy, jeśli nie ma 
aktywnych sprzedaży oraz użytkownik ma uprawnie-
nia do robienia raportów dobowych.
Jeśli chcesz aby HioPOS obliczył możliwe różnice 
w raporcie dobowym, wprowadź kwotową zawar-
tość szuflady kasowej. Możesz określić różnice 
ilościowe dla każdego typu płatności. Możesz wpro-
wadzić sumy kwotowe lub szczegółowe ilości bank-
notów/bilonu naciskając .
Jeśli akceptowano pieniądze w innej niż jedna 
walucie możesz wybrać je za pośrednictwem tego 
ekranu.
Kiedy wprowadzona została zawartość szuflady 
kasowej, naciśnij Zakończ i raport wyświetli się 
na ekranie i zostanie jednocześnie wydrukowany. 

Na tym raporcie dobowym możesz zobaczyć szcze-
góły sprzedaży i wszelkich operacji które zostały 
przeprowadzone.
Jeśli nie chcesz wprowadzać zawartości szuflady 
kasowej  możesz również wykonać raport dobowy 
lecz HioPOS nie obliczy możliwych różnic.

ZAKUPY
Aby tutaj wejść, naciśnij Zakupy na ekranie 
sprzedaży. Ta opcja jest widoczna jedynie jeśli nie 
jest się w trakcie sprzedaży i użytkownik może 
dokonywać zakupów.

Ta opcja pozwoli na wykonywanie list artykułów do 
zakupu. HioPOS podpowie, dla każdego artykułu, 
jaką ilość zakupić uwzględniając sprzedaż i ostatni 
zakup. Możesz zmienić ilość do zakupu, naciskając 

Kup i wpisując ilość z klawiatury numerycznej. Te 
artykuły, które zostały zaznaczone zostaną dodane 
do listy artykułów do zakupu. Możesz zmienić grupy 
artykułów, zaznaczając nową grupę. Po ukończeniu 
listy zakupów, naciśnij Koniec i lista zostanie 
wydrukowana.
HioPOS nie zaproponuje zakupu artykułu, dopóki 
nie był kupiony chociaż raz.
W tym dziale można zdefiniować i kontrolować 
stany magazynowe artykułów. Można zdefiniować 
początkowy stan dla każdego artykułu naciskając 
na pole Stan mag. i wprowadzając ilości. Program 
zmniejszy i zwiększy stan w zależności od sprze-
daży i zakupów. W przypadku gdy nie wprowadzono 
stanu dla artykułu, zostanie on pokazany jako 
ujemny przy sprzedaży tego towaru.
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SPRAWDZANIE
Wejdź do tej opcji naciskając Sprawdź na ekra-
nie sprzedaży. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy 
jeśli nie jest się w trakcie sprzedaży i użytkownik ma 
uprawnienia sprawdzające.

1.	 RACHUNKI
Z menu Sprawdź wybierz Rachunek. Po lewej 
stronie zobaczysz listę rachunków. Ta lista może 
być filtrowana według dat lub można wybrać czy 
chce się zobaczyć Rachunki, Anulowane 
rachunki, Faktury lub Faktury anulowane.

Po prawej stronie można zobaczyć szczegóły doku-
mentu wybranego z listy. Może być on wydruko-
wany przez naciśnięcie przycisku Drukuj, może 
być anulowany przez naciśnięcie Anuluj, można 
dodać do niego napiwek naciskając Napiwek, 
oraz utworzyć fakturę naciskając  Faktura.
HioPOS wyświetli ekran wprowadzania danych 
klienta i utworzy nową fakturę.
Jeśli zaznaczony rachunek został anulowany, 
zobaczysz, że został oznakowany czerwo-
nym markerem. Poza tym możesz sprawdzić 
ten anulowany rachunek naciskając Idź do 
Anulowanych.
W ten sam sposób, jeśli sprawdzasz dokument 
anulowany, możesz sprawdzić oryginalny rachunek 
naciskając Idź do Rachunków.

2.	 ZAKUPY
W menu Sprawdź, wybierz Zakupy. Po lewej 
stronie zobaczysz listę dokonanych zakupów. Lista 
może być filtrowana według dat.

Po prawej stronie możesz zobaczyć szczegóły 
zakupu wybranego z listy. Zakup ten może być 
wydrukowany ponownie po naciśnięciu Drukuj.

3.	 RAPORTY	DOBOWE
W menu Sprawdź, wybierz Raport dobowy. Po 
lewej stronie zobaczysz listę raportów dobowych. 
Lista może być filtrowana według dat.
Po prawej stronie możesz zobaczyć szczegóły 
raportu dobowego wybranego z listy.
Raport dobowy może być wydrukowany ponownie 
po naciśnięciu Drukuj (na drukarce termicznej 
HioPOSa, lub każdej innej niefiskalnej).

STATYSTYKI
Możesz uzyskać dostęp do tej opcji naciskając  

Statystyki na ekranie sprzedaży. Opcja ta może 
być widoczna jedynie jeśli nie ma aktywnej sprze-
daży i użytkownik posiada uprawnienia do używania 
statystyk. Różne rodzaje statystyki są pogrupowane 
w zakładkach. I są to:

1.	 RACHUNKI
W pierwszej zakładce można znaleźć różne  
statystyki.
	 Tydzień, pokazuje rachunki z dnia (domyślnie 

te z bieżącego dnia) i porównuje je ze   średnimi 
sprzedażami z takiego samego dnia tygodnia 
pokazując czy są większe czy mniejsze.

	 Miesiąc, pokazuje rachunki dzień po dniu w 
obrębie miesiąca. Możesz wybierać pomiędzy 
różnymi miesiącami za pomocą strzałek.

	 Rok, pokazuje rachunki miesiąc po miesiącu 
w obrębie jednego roku. Można wybierać 
pomiędzy różnymi latami za pomocą strzałek.

	 Historia, pokazuje wszystkie rachunki rok 
po roku. Można wybierać między latami za 
pomocą strzałek.

 W każdej z tych statystyk, występuje graficzna 
reprezentacja Liczby rachunków, Kwoty sprze-
daży lub Średniej sprzedaży. Wybierając 
którąś z nich HioPOS pokaże odpowiedni  
wykres. Można wybrać czy Wliczone podatki 
mają być widoczne czy nie. Dostępny jest 
także wydruk statystyk poprzez naciśnięcie  

Wydruk.
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	 Godziny, pokazują rachunki podzielone według 
godzin i porównują  z takimi z 3 takich samych 
dni tygodnia. Aby wybrać inny dzień, naciśnij  

Filtry. Możesz wybrać porównanie według 
Kwoty lub Liczby rachunków. Dostępny jest 
wybór widoczności Wliczonych podatków.

2.	 RACHUNKI	WEDŁUG...
Ta statystyka w drugiej zakładce może wyświe-
tlić szczegółowe dane według Artykułu, 

Grupy lub Użytkownika. Można wybrać 
okres czasu naciskając Dzisiaj, Tydzień, 

Miesiąc, Rok lub używając Filtrów.
Statystyki zawsze pokazują kwoty i ilości, wraz z 
procentem z całości. Można wybrać czy chce się 
sortować według kwoty lub ilości. Skumulowany 
pokazuje skumulowane procenty kwot lub ilości w 
zależności od sposobu sortowania.
Dostępny jest wybór czy chce się widzieć je z   
Wliczonymi podatkami czy bez. Można je także 
wydrukować naciskając Wydruk.

3.	 TYP	PŁATNOŚCI
Można go znaleźć w trzeciej zakładce. Pokazuje 
szczegóły rozliczeń według typu płatności. 
Okres czasowy wybiera się naciskając Dzisiaj, 

Tydzień, Miesiąc, Rok lub za pośrednic-
twem Filtrów.
Dodatkowo można sprawdzić szczegóły kwot roz-
liczonych przez jakiegokolwiek ze sprzedawców 
naciskając Według użytkownika. Istnieje możliwość 
zobaczenia szczegółów naciskając .
Można także dokonać wydruku naciskając  

Wydruk..

4.	 ZWROTY	I	RABATY
Możesz sprawdzać Anulacje, Rabaty, 

Czas pracy i Uwagi. Należy dokonać 
wyboru przedziału czasu naciskając Dzisiaj, 

Tydzień, Miesiąc, Rok lub używając 
Filtra.

Naciskając  możemy zobaczyć szczegóły.
Istnieje wybór tego czy kwoty mają być widoczne z 
Wliczonymi podatkami, czy nie. Wydruk następuje 
poprzez naciśnięcie Wydruk.

5.	 PORÓWNAJ
W piątej zakładce znajduje się narzędzie do porów-
nywania sprzedaży według różnych przedziałów 
czasu. Można w łatwy sposób wybrać okresy czasu 
do porównania naciskając na nie. W ten sposób 
porównamy Ilości rachunków, Kwoty i Sprzedane 
artykuły. Wartości zostaną przedstawione w spo-
sób numeryczny oraz graficzny. Można wybrać do 
porównania Sumy bądź Średnie dzienne.
Istnieje wybór tego czy kwoty mają być widoczne z 
Wliczonymi podatkami, czy nie. 
Wydruk następuje poprzez naciśnięcie przycisku  

Wydruk.

6.	 TAXES
W przedostatniej zakładce można zobaczyć szcze-
gółowe rozliczenie podatków wliczonych w sprze-
daże. Można wybrać okres czasu naciskając Dzi-
siaj, Tydzień, Miesiąc, Rok lub korzystając 

Filtrów.
Wydruk następuje poprzez naciśnięcie Wydruk.
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Kopia zapasowa

Użytkownik oprogramowania jest jedyną osobą 
odpowiedzialną za własne dane, więc jest zobligo-
wany do wykonywania odpowiednio regularnie kopii 
zapasowych. HioPOS oferuje odpowiednie narzę-
dzia do tego.
Za każdym razem gdy zamykasz HioPOS-a, zosta-
nie wyświetlona informacja kiedy była robiona ostat-
nia kopia zapasowa i będzie możliwość zrobienia 
jej natychmiast, naciskając Wykonaj teraz kopię 
zapasową.

Potem HioPOS poprosi o podłączenie pamięci 
USB. Kiedy urządzenie zostanie podłączone,  
HioPOS automatycznie uruchomi zapis kopii zapa-
sowej i poinformuje o rezultacie.

Akcesoria

HioPOS pozwala na podłączenie dodatkowych 
akcesoriów, które nie są dostarczane razem z urzą-
dzeniem. Należą do nich:
• HiOffice: Program zarządzający służący do 

zdalnej konfiguracji i kontroli statystyk Twojego 
HioPOSa.

• HiOrder: Palmtop do przyjmowania zamówień 
bezpośrednio przy stolikach.

• HioScreen: System wyświetlaczy kuchennych 
z technologią dotykową dla gastronomii.

• Drukarki	 kuchenne: Można użyć do 3 
drukarek kuchennych z jednym HioPOSem.

• Czytnik	biometryczny: sprzęt do identyfikacji 
użytkowników przez odczyt odcisku palca.

• Waga: Pozwala na pracę z artykułami 
ważonymi.

• Waga	 etykietująca: Urządzenie zewnętrzne 
drukujące etykiety z kodem kreskowym, które 
są później interpretowane przez HioPOSa.

• Czytnik	 kodów	 kreskowych: Pozwala na 
pracę z artykułami oznaczonymi kodem 
kreskowym.

• Szuflada	kasowa.

7.	 SUMY
Ogólne podsumowanie poprzednio i aktualnie 
zakończonych sprzedaży.

Użytkowanie HioPOS-a



Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych możliwości HioPOSa, 
wejdź na stronę internetową:

www.hiopos.pl	/	www.datecs-polska.pl


