
MojeBody – nastavení u partnera 

Nastavení vyloučených prodejních skupin ze selektivního totálu 
Nejprve je nutné povolit MojeBody na instalaci zákazníka (ve funkčním stromu se jedná o záznam 

„T9999_MojeBody“). Je zapotřebí, aby si tuto úpravu vyžádal vedoucí projektu/obchodník odpovědný 

za daného zákazníka. 

Pak se ve standardním editoru prodejních skupin objeví ovládací prvek „Započítat do obratu systému 

MojeBody“, pomocí nějž lze některé prodejní skupiny ze selektivního totálu vyloučit. Viz následující 

obr. (Toto se samozřejmě uplatní pouze v POS typu PC pokladna). 

 

 

Kontrola slevy MoB – nutné pro uplatnění na PC pokladně 
Aby na PC pokladnách korektně fungovalo uplatnění slevového kuponu MojeBody, který si mohou 

jednotliví zákazníci vygenerovat na svých mobilních telefonech, je zapotřebí, aby existovala formální 

sleva „MB“ typu „MOB – Sleva MojeBody“. Záznam této slevy vzniká samočinně při reinstalaci 

(včetně záznamů na záložce „Distribuce slevy“ pro všechny aktivní sklady), je zapotřebí jej pouze 

zkontrolovat, že existuje. 



 

 

Poslání slev do POS 
Poté, co se pomocí aparátu přenosů dostane výše popsaná sleva na prodejny, je zapotřebí na 

prodejně poslat slevy do POS. Bez této akce by pak na PC pokladnách nefungovalo přidělování slev 

na základě vygenerovaných kupónů. 

 

Nastavení PC pokladny – aktivace MojeBody 

Nastavení a kontrola parametrů 

Po zaregistrování prodejny a vygenerování licence je nutné mít tyto dva údaje: 

 Číslo prodejny 

 Licenční číslo 

Tyto 2 údaje je nutné zadat v PC pokladně – v menu – SERVIS – NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH 

PARAMETRU – záložka MojeBody. Ostatní 4 parametry (HW adresa, URI webového rozhraní, základní 

část QR kódu a text pro účtenky) by měly být vyplněné (zajišťuje to reinstalace PC pokladny). 



 

Checkbox „Systém MojeBody podporován“ je nepřístupný a pouze vizuálně zobrazuje skutečnost, zda 

jsou MojeBody na PC pokladně aktivovány. Nastavuje jej proces „Vlastní aktivace“ – viz dále. 

Poté je nutné PC pokladnu restartovat. 

Vlastní aktivace 

V menu – NASTAVENÍ – MOJE BODY – AKTIVACE – zobrazí se potvrzující dialog zobrazující číslo 

prodejny a licenční číslo. Po odsouhlasení aktivace je v případě úspěšné aktivace tato skutečnost 

ohlášena. 

Opět je nutné restartovat PC pokladnu. 

Kontrola registrace nákupu na MojeBody 

Po restartu již PC pokladna eviduje každý nákup na serveru MojeBody, což se vizuálně projeví na 

každé účtence, na jejímž konci bude vytištěn QR kód reprezentující daný nákup. 


