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Zákaznické a slevové karty 

 Základní popis 

Modul pro slevové karty využívá funkci Pohody pro k 

načítání zákazníka z pole ”Číslo zákazníka” a přidělení 

jeho ceny/slevy v prodejním dokladu.  Současně v 

agendách Kasa, Prodejky a Vydané faktury umožňuje sle-

dovat prodeje zákazníků a přidělovat jim slevy dle odběrů 

nebo přičtených bodů.  Umožňuje zapisovat body dle 

obratu ale i za prodej konkrétních produktů. 

 Jak to funguje 

V Adresáři v Pohodě zadáte do pole “Číslo” číslo 

zákaznické karty. V agendě “Kasa” pak před nebo i po nač-

tení zboží načtete zákaznickou kartu. Zboží se přecení dle 

přidělené prodejní ceny zákazníka. Modul následně po 

vystavení dokladu zkontroluje odběry zákazníka a v 

případě potřeby jej zařadí do jiné prodejní ceny. Tento 

přepočet lze naplánovat nebo provádět ručně.  Současně 

se do zvoleného pole v Pohodě zapíše i stav bodového 

konta zákazníka, které je možno následně libovolně využít.  

 

Výhody 

 Neomezený počet klientských karet 

 Modul automaticky přenastavuje ceny zákazníkům 

 Vyšší motivace zákazníků 

 Možnost sledování nákupního chování 

 Lepší  využití tiskových sestav v Pohodě 

 Jednoduchá obsluha 

 Vyhodnocování obratů i za určité období nebo bez čas-

ového omezení   

 Přidělení různého počtu bodů k zásobám 

 Možnost tisku bodového konta na prodejních dok-

ladech 

 Možnost tisku aktuální výše slevy 

 Možnost tisku chybějících bodů pro dosažení …. 

 Řešení vhodné jak pro maloobchody tak i pro velkoobchody pro rychlejší načtení zákazníka a pro automatický výběr 

jeho cen. Systém po nastavení kritérií funguje zcela samostatně a není třeba jej jakkoliv spravovat, pokud nepotřebu-

jete měnit podmínky přidělení slev. 

 

Pro verze Pohody:  MDB, SQL, E1 

Požadavky:  .NET FRAMEWORK 4.0 

   karty s čárovým kódem nebo RFID karty (volitelně lze dodat s řešením) 

   čtečka čárových kódů nebo RFID čtečka s komunikací COM port nebo Virtual COM port 

   (volitelně lze dodat s řešením) 

           www.upes.cz 

Volby 
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 Vlastní karta 

Karta je plastová a má velikost i tvar běžné kreditní karty. 

 Na lícové straně může být název a logo obchodu, otevírací doba, 

telefonní číslo a odkaz na internetové stránky e-shopu. 

Na rubové straně bývá obvykle čárový kód (RFID karta ho nemusí 

obsahovat). Tyto údaje jsou na kartě nesmazatelně vytištěny. 

 Vzhled karty si můžete navrhnout podle svého. Zašlete-li nám 

náčrtek, rádi Vám s dotvořením vzhledu pomůžeme. Grafický návrh 

karty může připravit i náš profesionální grafik. 

 … a na závěr. Nezapomínejte, že…  

 udržení zákazníka je závislé na vztahu, který si s ním vybudujete 

 do opakovaných nákupů věrného zákazníka je třeba investovat mnohem méně peněz, než do jeho prvonákupu 

 vztah se zákazníkem je budován každým kontaktem s ním; ať už jde o systém objednávky, její odbavení, telefo-

nické potvrzení či řešení reklamace, každý krok zanechává dojem 

 díky perfektnímu vztahu se zákazníky můžete snadno prodávat zboží dráž, než za kolik jej nabízí vaše konkurence 

 Modelový příklad použití 

 Společnost požaduje k produktu Pohoda Kasa Online nebo Pohoda agenda - Prodejky zákaznický systém slev. Systém 

musí být jednoduchý pro obsluhu a sám má řadit dle kritérií jednotlivé zákazníky do odpovídajících cenových hladin. 

 V Pohodě máme 4 druhy slev v modulu zadáme kritéria, dle kterých bude automaticky měnit prodejní ceny: 

 

 
 

  Po načtení karty zákazníka se předvyplní na prodejku jeho jméno (volitelně) a nastaví se na Kase Online jeho prodejní 

cena. Dále již postupujete jako obvykle. Načtete produkty a uložíte a vytisknete doklad. Po uložení dochází automaticky k 

zápisu odpovídající prodejní ceny zákazníka do Pohody a připsání počtu bodů. Zákazník může být dle nastavení v Poho-

dě o nákupu, aktuálních cenách, akcích a počtu bodů informován emailem. Žádná další akce od obsluhy není vyžadová-

na, systém pracuje samostatně. Od verze Pohody 10100 je možno načíst zákazníka i po vložení položek do prodejky a 

ceny položek na prodejním dokladu se aktualizují. 

odběr zákazníka celkem nebo např. za posledních X dní  přidělená prodejní cena  

do 5.000  sleva 1 (5 %)  

5.000 až 8.000  sleva 2 (10 %) 

8.001 až 12.000  sleva 3 (20 %) 

více než 12.000  sleva 4 (30 %) 

* prodejní ceny lze v Pohodě 

měnit přesně na  položky nejen 

plošně  

Název položky  počet bodů pro připsá-

Stůl A256A s příslušenstvím  500 bodů 

Reflexní vesta červená  20 bodů 

Pro komfortnější sledování 

bonusového konta a přidělování 

bonusových bodů produktům 

doporučujeme Pohodu E1. 


