
Modul kreditních poukázek ve formě cenin v dobíjecích kartách. 

 

Principem této formy zákaznických poukázek je využití plastových karet, které 

lze opakovaně nabíjet požadovaným kreditem, kredit je možné čerpat v 

zákazníkem zvolené výši při úhradě zboží společně s ostatními formami úhrad. 

Úhrada z kreditu je evidována jako speciální typ úhrady a je v požadované 

formě statisticky vyhodnotitelná. 

Popis procesů v systému WinShop SQL. 

1. Založení poukázky do evidence 

Aplikace WinShop SQL evidence poukázek má uživatelské rozhraní, 

kterým lze vkládat do evidence poukázky s čárovým kódem. V okamžiku 

vložení se poukázka označí v poli Stav jako Evidovaná a dále bude 

vyplněno  pole Datum evidence. V aplikaci je zároveň k dispozici nástroje 

pro administraci a správu poukázek včetně tiskových sestav.  

2. Prodej poukázek – nabití konta 

Nabíjení poukázek probíhá v aplikaci WinShop SQL – Pokladna / pro 

případ úhrady v hotovosti a platební kartou. Před nabitím na pokladně je 

nezbytné načíst poukázku, po načtení a kontrole stavu poukázky dojde k 

vložení kreditu a ke změně pole Stav na Aktivní, současně bude vyplněno 

datum Aktivace / v případě, pokud se jedná o první nabití /, bude 

zaevidováno datum nabití, automaticky se dopočítá a vyplní datum 

Expirace. Pole aktuální kredit bude vyplněno hodnotou vkládaného 

kreditu a nebo případně součtem aktuálního evidovaného kreditu + 

vkládaného kreditu / pokud bude povoleno v nastavení systému /. Další 

evidované údaje jsou jméno obsluhy a číslo pokladny.  

Přijatá hotovost je zaevidována jako hotovostní úhrada za vložený kredit 

do pokladny a bude součástí denního odvodu hotovosti. 

V případě nabití poukázky bankovním převodem bude úhrada a výše 

nabití jednotlivých karet evidována přímo v administraci poukázek 

v aplikaci WinShop SQL – Back office. 

 

3.  Použití kreditu při úhradě 

Po dokončení prodeje a v případě požadavku zákazníka na využití kreditu 



je obsluhou vybrán nový typ úhrady Nabitá karta, karta je načtena – 

dojde k ověření výše kreditu, stavu poukázky a termínu expirace. 

Informace o kartě budou k dispozici obsluze, která může informovat 

zákazníka o maximální možné výši úhrady z nabité karty. Po potvrzení 

použitého kreditu je hodnota zapsána a dojde k dokončení této formy 

úhrady. Tato forma úhrady je kombinovatelná s ostatními povolenými 

formami úhrad. Po dokončení transakce a vytištění účtenky dojde 

k odepsání použitého kreditu z evidence poukázky. Použití kreditu je 

možné pouze v případě ON LINE připojení k centrální databázi WinShop 

SQL ! 

4. Tiskové sestavy 

O jednotlivých poukázkách je k dispozici v administrátorském rozhraní 

tiskový výstup s informacemi o stavu, výši evidovaného kreditu a datumu 

expirace. Výstupy je možné filtrovat podle stavu poukázky / Evidovaná, 

Aktivní, Zneaktivněna, Expirovaná. /   

v systému WinShop SQL jsou dále informace o jednotlivých nabití karet a 

zároveň o využitých kreditech při úhradách účtenek.  

 

5. Možnost napojení na Eshop. 

Modul kreditních poukázek lze propojit i s internetovým obchodem, na 

kterém je možné využívat obsah kreditu pro úhrady objednávek. 

Transakce je okamžitě po úspěšné úhradě zaevidována v centrálním 

databázi WinShop SQL a dostupnost kreditu pro další prodeje na 

kamených prodejnách i na eshopu je snížena o výši poslední úhrady. 

 


