
MANUÁL -  MAPA STOLŮ

1. Kde se nastavuje mapa stolů

Mapu stolů najdete buďto v setupu pokladny, nebo přímo v pokladně v menu SERVIS - 
MAPA STOLŮ



2. Definice místností

Po spuštění mapy stolů se Vám otevře rovnou záložka „Definice místností”. Pokud se zrovna 
pohybujete na jiné záložce (Rozložení stolů, Rozdělení stolů do místností), na „Definici 
místností” se dostanete kliknutí na tuto záložku. Místnosti jsou očíslovány od 1 do 9ti. Novou 
místnost založíte pouze tak, že do dalšího řádku napíšete jméno nové místnosti a stisknete 
tlačítko „ULOŽ”. 

3. Rozložení stolů

Pokud již chceme definovat stoly v jednotlivých místnostech, klikneme na záložku - 
Rozložení stolů. Poté vlevo dole klikneme na tlačítko „Vybrat místnost” a vybereme 
místnost, ve které chceme pracovat.





4. Nový stůl
Nový stůl přidáme pomocí tlačítka „Přidat stůl”, zadáme jeho číslo a dáme OK nebo enter....



5. Úprava stolu
Stůl lze přemístit nebo změnit jeho velikost. Nelze jej přečíslovat.... Nejprve stůl označíme 
kliknutím, je-li vybrán, změní se jeho barva na modrou a jeho číslo se zvětší. 
  Pokud chceme stůl přesunout, musí být dole označené tlačítko „Poloha” (že je označené 
poznáte podle toho, že název tlačítka je zobrazen tučným písmem). Poté můžeme jej můžeme 
přesouvat pomocí myši nebo pomocí tlačítek se šipkami (ty posouvají stůl po malých 
krůčcích, což umožňuje velkou přesnost). 
  Změnu velikosti provedeme tak, že opět vybereme stůl a stiskneme tlačítko „Velikost”, poté 
můžeme měnit velikost stolu pomocí tažení myší nebo opět po krůčcích pomocí tlačítek se 
šipkami...  

Stůl lze také odebrat pomocí tlačítka „Odebrat stůl”, smaže se stůl, který je právě vybrán..



Taktéž je možné stůl pojmenovat, dělá se to v tabulce, která se otevře po stiknutí tlačíka   
„Názvy stolů



6. Rozdělení stolů do místností

„Rozdělení stolů do místností” je další záložka. Chceme-li přesunout nějaký stůl nebo jejich 
skupinu z jedné místnosti do druhé, vybereme ho (je) skrze tlačítka „Od stolu” a „Do stolu”, 
poté stiskneme tlačítko „Výběr místnosti” a vybereme ze seznamu místnost, do které chceme 
stoly přesunout....


