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1. Obecně ke klapkám na ordermannu

Spodní část Ordermannu nefunguje jako klasický monitor na pokladně. Samozřejmě reaguje 
na dotek, ale nezobrazuje tlačítka (klapky), podobně jako pokladna. Tlačítka je potřeba 
vytisknout na speciální folii, která se k ordermannu dodává. K tomu je samozřejmě potřeba v 
programu tyto tlačítka správně nastavit

2. Nastavení klapek pro ordermann

Klapky pro ordemann se nastavují v modulu „klapky“, stejně jako pokladna. Po přihlášení a 
zvolení konkrétní pokladny a Datové oblasti (defaultně C), se Vám rozbalí klapky pokladny, 
ke které je ordermann připojen. Stikněte tlačítko „DON“  a můžete začít editovat. (Obrázek: 1.1. 
Otevření klapek pro ordermann)

Obrázek: 1.1. Otevření klapek pro ordermann

Jak vytvořit stránky?
Nejprve podobně jako v pokladně založte všechny stránky, které budete potřebovat, přes 
tlačítko „Nová strana“. Když klapky otevřete poprvé, máte zde již vytvořenou Strana1 a 
Strana2, strány nemažte ani nepřejmenovávejte. Jsou totéž, co hlavní strana u pokladny. 
Počet stránek zvolte  podle množštví sortimentu. Odkazy na jednotlivé stránky umisťujeme 
do spodních dvou řádků. (Obrázek: 1.2. Jak vytvořit a kam umístit stránky´)
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Obrázek: 1.2. Jak vytvořit a kam umístit stránky´

Jak se mezi stránkami pohybovat?
Naprosto stejně jako v pokladně, skrze tlačítko „Jdi na stranu“ Oprava názvu, či zrušení 
stránky funguje také stejně, jako v pokladně.

Jak umístit sortiment na stránky?
Nejprve si umístěte odkazy na stránky do posledních dvou řádků (Obr. 1.2., označeno 
červeným rámečkem).. Na rozdíl od pokladny, zde není nutno umisťovat odkazy na každou 
stránu zvlášť, stračí je dát pouze na Strana1, na kterou kromě jiného umístěte nejčastěji 
markované položky (Podobně jako na hlavní v pokladně)..
Poté pomocí tlačítka „Jdi na stranu“, postupně otevírejte ostatní stránky a umísťujte stejně, 
jako v pokladně položky ze seznamu vpravo, na jednotlivá tlačítka. Barvy nyní neřešíte.

Jak to potom funguje?
Barevná tlačítka se definují na folii pouze pro první stránku (případně pro Stránku2, která se 
skrývá pod tlačítkem „Shift“, ale díky malé velikosti textu na folii, se funkce Shift většinou 
nevyužívá). Položku na hlavní stránce namarkujeme pomocí stisku příslušné klapky , 
položku na jiné stránce - stiskem tlačítka se jménem příslušné stránky, rozbalí se nám 
rolovací seznam položek na ní umístěných.
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3. Příprava folie

Program na tvorbu tlačítek pro tisk na folii
Program se jmenuje MenuCardDesigner a najdete ho buďto na ploše, nebo přes start > 
programy.

Obrázek: 1.3.  Spuštění MenuCardDesigner

 
Po spuštění programu se nabídne menu ( viz. Obrázek: 1.4. Úvodní menu´). Zvolte „Open file“.

Obrázek: 1.4. Úvodní menu

„
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V složce samples budete mít uložený oman60.lay, ten otevřete

Zobrazí se Vám podobná tabulka:

Klikněte pravým tlačítkem myši na button, který chcete editovat a zvolte „Button Properties.
V okně, které se otevře můžete měnit text (př. coca cola 0,2l ks), font, barvu tlačítka
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Tabulka pro editaci fontu vypadá následovně:

Editaci barev a textu lez provádět i v tabulce vpravo, stačí kliknout levým tlačítekm myši na 
„Button text“ nebo „Color“ a otevřou se vám vlastnosti zvoleného tlačítka.

Hotovou tabulku pošleme na tiskárnu, do které vložíme folii tak, aby tiskárna tiskla na její 
hrubou stranu. Doporučujeme nejprve vyzkoušet nanečisto na obyčejný papír....
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