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Pokladna CHD, Jak nastavit systém MojeBody 

1 Základní informace 
Na libovolné pokladně CHD je možné nastavit a provozovat věrnostní systém MojeBody. 

2 Nastavení 
Všechny vlastnosti systému MojeBody se nastavují ve webovém rozhraní pokladny. Nastaví si je uživatel 
pokladny sám nebo po dohodě s technickou podporou je možné vše nastavit vzdálenou správou. Ve 
webovém rozhraní v menu přibyla jedna nové položka Věrnostní systém .  

 

2.1 Aktivace systému 

Systém se aktivuje vložením licenčního klíče. V Menu – Věrnostní systém klikněte na tlačítko [Aktivace] 

 
Zobrazí se dialogové okno, kam vložíte licenční klíč a číslo prodejny. 

 
Zadané licenční číslo se on-line ověří a zapíše. 
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2.2 Rozšířená nastavení 

Klikněte na volbu Rozšířená nastavení: 

 
Zobrazí se nabídka: 

 

(1) Vyjmuté skupiny 
Tato funkce umožňuje obchodníkovi vyjmout některé prodejní skupiny ze systému MojeBody. Tedy pokud 
bude v transakci nějaký obrat na vyjmutých skupinách, tento obrat nebude použit pro výpočet bodů. Platí to i 
pro položky (PLU) asociované s těmito skupami.  

Pomocí tlačítek [Přidat] nebo [Odebrat] si obchodník vytvoří svůj seznam vyjmutých skupin. V seznamu jsou 
vlastně jen skupiny podle pořadového čísla, neodpovídá to skutečným názvům skupin na pokladně. 

Typický příklad: obchodník nechce dávat body za prodané láhve a přepravky, protože na tom nemá žádnou 
obchodní marži. Tedy vyjme prodejní skupinu, kam na pokladně registruje vratné obaly. V obrázku nahoře je 
vyjmutá skupina číslo 2. 

(2) Modifikátor 
Za nasbírané body si zákazník může vybrat odměnu – slevu vyjádřenou nějakou finanční částkou. 
V terminologii pokladny jsou slevy nazvány Modifikátor  (MDF), tedy modifikuje se hodnota položky či celé 
transakce.  

Na pokladně existuje tabulka modifikátorů, kde je možné nastavit různé vlastnosti těchto modifikátorů, název, 
typ slevy, hodnota slevy (procentní nebo částka). Pro účely systému MojeBody je nezbytné vybrat na 
pokladně z tabulky modifikátorů jeden MDF a správně jej nastavit. Na tento MDF se pak odkazuje systém 
MojeBody.  

Počítá se s možností, že obchodník již na své pokladně nějaký MDF (slevu) používá nebo i víc. Proto je ve 
výchozím nastavení vybrán MDF číslo 4, aby bylo zajištěné, že nebude v konfliktu s nějakými již existujícími, u 
kterých se předpokládá, že mají čísla 1, 2, případně max 3.  

Není-li vážný důvod, pak je doporučené toto nastavení neměnit a pro účely systému MojeBody zvolit vždy 
MDF číslo 4, ale nastavit lze teoreticky libovolný záznam 1..4. 
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2.3 Nastavení modifikátoru 

Správné nastavení MDF na pokladně je naprosto zásadní podnínka správého fungování systému pro 
uplatnění slev zákazníků. Nastavit MDF je možné třemi způsoby: 

1) Z webového rozhraní pokladny. Tento způsob je jednoznačně doporučený. 

2) Naprogramováním pokladny ručně. Tento způsob není doporučený, ale je možný. 

3) Naprogramováním pokladny přes aplikaci DataManager. Tento způsob není doporučený, ale je možný. 

(1) Nastavení modifikátoru z webového rozhraní 
V Menu – Pokladna je volba Action  (Select action…). Rozbalte nabídku, v seznamu nově přibyla položka 
Program MojeBody Modifier .  

 
Vyberte tuto položku a klikněte na tlačítko [Start]. Zobrazí se varování o nebezpečnosti operace. Ignorujte 
varování, ale ověřte důležitou věc. Na pokladn ě nesmí v tuto chvíli probíhat prodej . Spustí se komunikace 
s pokladnou a systém nastaví v pokladně zvolený MDF na správné hodnoty. Je tedy 100% jistota, že je vše 
nastaveno korektně. 

2.4 Přehled nastavení 

Přehled celého nastavení je vidět ve webovém rozhraní pokladny v Menu – Věrnostní systém 

 


