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ZAČIATKY SO SYSTÉMOM

Vyplniť registračný formulár

Vyplníte registračný formulár na: https://birdu.sk/vyskusat, z ktorého sa vám následne vygenerujú
prihlasovacie údaje.

Prihlásenie do systému

Obdržali ste prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa prihlásite do webovej aplikácie Birdu -
https://app.birdu.sk, na ktorej máte sprístupnený váš skladový systém.

Nastavenie obchodných údajov

Pridajte údaje o firme, ktoré sa budú zobrazovať na vašich faktúrach:

● Otvorte nastavenia

https://birdu.sk/vyskusat
https://app.birdu.sk


● Prejdite do sekcie Faktúra

● Zadajte, zmeňte alebo vyplňte všetky relevantné údaje



● Uložte zmeny



Nastavenie E-kasy

Na prepojenie si musíte stiahnuť Birdu klient pre E-kasu. Odkaz na stiahnutie nájdete vo vašom Birdu, v
sekcii Stiahnuť/Nahrať.

Klient je funkčný len pre Windows, v prípade že by ste chceli používať klient pre Linux/MacOS,
neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám to nastaviť.

Po nainštalovaní klienta sa vám zobrazí klient na spodnej lište - ikona Birdu. Kliknite na ňu pravým
tlačidlom a otvorte nastavenia. Dôležité je pri prvom setupe nastaviť správne údaje:
Host: 92.240.235.183
Port: 8080
Location ID: toto je location ID vašej pokladne, nájdete ho v Nastavenia-Pokladne v Birdu.



V prípade, že ste zadali nesprávne údaje, bude vám ukazovať Birdu stále ako Odpojené a ikona na
Windows lište bude červená. Ak sa vám všetko podarilo správne nastaviť, Okno píše pripojené a ikona je
biela.



VÁŠ BIRDU ÚČET

Pridanie nového skladu

● V systémovej ponuke na ľavej strane obrazovky stlačte Nastavenia
● Prejdite do sekcie Sklady
● Stlačte tlačidlo + sklad

● Priraďte skladu názov a vyberte, či sa na sklade bude môcť nachádzať negatívny počet položiek,
poprípade či vypredané položky majú byť skryté z E-shopu

● Taktiež si viete priradiť farbu k skladu, v ktorej sa vám následne bude zobrazovať vo vašom
systéme.

Ak ste vytvorili sklad ako neaktívny, viete ho aktivovať v Skladoch. Tak isto ho viete deaktivovať a
upraviť všetky jeho nastavenia pomocou ikony upraviť - ikona zelenej ceruzky.

Pridanie novej pokladne

● V systémovej ponuke na ľavej strane obrazovky stlačte Nastavenia
● Prejdite do sekcie Pokladne
● Stlačte tlačidlo + pokladňa



● Priraďte novej pokladni názov, IP adresu a Port na ktorom sa daná pokladňa nachádza

Ak budete chcieť upraviť detaily o skladoch, použite zelenú ikonu ceruzy v tomto okne. Taktiež tu môžete
vymazať už nepoužívané pokladne.

Vytvorenie nového užívateľa

● V systémovej ponuke na ľavej strane obrazovky stlačte Nastavenia
● Prejdite do sekcie Užívatelia
● Stlačte tlačidlo + užívateľský účet

● Účtu vytvorte meno a heslo
● Užívateľovi môžete taktiež pridať privilégia. Presunúť dané privilégium z jednej strany na druhú

môžete buď dvojklikom, pomocou šípok alebo pretiahnutím na druhú stranu. Čo je dôležité
podotknúť je, že užívateľovi treba priradiť povolené prihlásnie aby sa vedel prihlásiť do účtu.

● Uložte zmeny

Nový účet sa bude zobrazovať v užívateľoch. Účty viete v tomto istom menu aj upraviť, pokiaľ máte na
to priradené privilégium. Novému účtu môžete priradiť preferovaný sklad, preferovaný bankový účet a
preferovanú pokladňu.



Manažovanie užívateľských účtov

Zmena hesla pre svoj účet

● Kliknite na váš profil, ktorý sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky.
● Kliknite na Nastavenia
● Stlačte zmeniť heslo

● Zadáte súčasné heslo, nové heslo a opakovane nové heslo
● Uložte zmeny stlačením uložiť

Zmena hesla pre účet iného užívateľa

V prípade že máte priradené privilégium na manažovanie používateľov, môžete zmeniť všetky údaje o
danom účte.

● V systémovej ponuke na ľavej strane obrazovky stlačte Nastavenia
● Prejdite do sekcie Užívatelia
● Ak chcete užívateľovi zmeniť len heslo, stlačte fialovú ikonu kľúča pri danom užívateľovi

● Pri užívateľovi, ktorého údaje chcete zmeniť kliknite na ikonu zelenej ceruzky, ktorá slúži na
úpravu údajov.

● Otvorí sa vám okno, v ktorom budete môcť zmeniť danému užívateľovi meno, privilégiá,
preferovaný sklad, preferovaný bankový účet a preferovanú pokladňu

● Uložte zmeny stlačením uložiť



Úrovne prístupu používateľov

Birdu vám umožňuje pridať viacero používateľov, s tým že ich právomoci môžete riadiť pridelením
jednotlivých privilégii. Medzi tieto privilégia patria:

● Manažovanie používateľov
● Povolené prihlásenie
● Zmena bankového účtu
● Zmena pokladne
● Zmena skladu

Odhlásenie zo systému

● Rozkliknite si váš profil, ktorý sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky
● Následne stlačíte tlačidlo Odhlásiť sa



SYSTÉMOVÁ PONUKA

Systémová ponuka sa nachádza na ľavej strane obrazovky. Automaticky by mala byť schovaná, ak však
prejdete kurzorom ponad ňu, hneď sa vyroluje. Vpravo od loga Birdu nájdete tlačidlo, ktoré slúži na
pripnutie menu na ľavú stranu obrazovky. Týmto tlačidlom ju viete podľa potreby pripnúť alebo odopnúť.
Zvolený spôsob zobrazenia lišty sa uloží do profilu prihláseného užívateľa a bude rovnako nastavené po
opätovnom prihlásení.



 

Sekcia Štatistiky

Tlačidlo štatistiky presmerováva užívateľa na domovskú stránku skladového systému, ktorá sa nazýva
Štatistiky. V Štatistikách sa nachádza viacero grafických znázornení, ktoré vám pomôžu riadiť váš
obchod. Na začiatku sa nachádzajú 4, farebne odlíšené okná - rezervácie, predajky, obrat a zisk. V
pravej hornej časti obrazovky si viete filtrovať štatistiky podľa rôznych atribútov, napríklad špecifického
skladu alebo zaradenosti predajok.

Rezervácie zobrazujú celkový počet rezervácií za daný deň. Pri kliknutí na okno rezervácií budete
presmerovaní do objednávok, pričom budete mať automaticky označený filter, ktorý bude zobrazovať
všetky rezervácie.

Predajky zobrazujú celkový počet predajok za daný deň. Pri kliknutí predajok budete taktiež
presmerovaní do objednávok, avšak filter, ktorý bude označený zobrazuje čisto predajky.

Obrat zobrazuje celkový obrat na dané obdobie. Obdobie si viete vybrať po kliknutí na sekciu Za tento
…, kedy sa vám otvorí rozbaľovacia ponuka na výber denného/týždenného/mesačného/ročného predaja.
Pri kliknutí na okno obratu budete presmerovaní na nové okno - Štatistika obratov a ziskov.

Zisk zobrazuje celkový zisk v daný deň. Obdobie si viete vybrať po kliknutí na sekciu Za tento …, kedy
sa vám otvorí rozbaľovacia ponuka na výber denného/týždenného/mesačného/ročného predaja. Pri
kliknutí na okno zisku budete presmerovaní na nové okno - Štatistika obratov a ziskov.

V Štatistike obratov a ziskov si viete zobraziť obraty a zisky na daný mesiac. Mesiac vyberáte z
rozbaľovacej ponuky v pravej časti obrazovky. Následne si viete pozrieť obrat a zisk v danom mesiaci
buď vo forme grafu, alebo tabuľku. V tabuľke si viete zoradiť dni podľa spraveného obratu, zisku alebo
poradí dní v mesiaci.



Pod týmito štyrmi oknami sa nachádzajú grafy. Prvý graf je čiarový graf, zobrazujúci obrat za dané
obdobie. V pravom hornom rohu grafu si viete prepnúť obdobie, na ktoré sa má graf zobrazovať.
Posledné možné obdobie je ročné zobrazenie. Pri ročnom zobrazení Vám ukazuje obrat po mesiacoch -
január, február, … Pri každom zobrazení si môžete pozrieť presný obrat na daný deň/mesiac. Stačí aby ste
prešli myšou ponad guličku nad daným dňom/mesiacom, na ktorý chcete vidieť obrat.

Ďalší graf v poradí je kruhový diagram. Tento diagram zobrazuje pomer predajok a rezervácií na dané
obdobie.

Posledná funkcia zobrazená na obrazovke Štatistiky je možnosť stanovenia si cieľov predaju. Užívateľ
môže upraviť cieľ na Denné/Týždenné/Mesačné predaje. Stačí kliknúť na cieľ a upraviť číslo, ktoré chce
aby mu zobrazovalo ako cieľ. Následne sa upraví graf a ukazuje koľko chýba do splnenia daného cieľa.
Cieľ je splnený ked je graf naplnený do ¾ , potom graf ešte ukazuje poslednú štvrtinu ako nad rámec
stanoveného cieľa.

 

 Sekcia Predaj

Kasa

Obrazovka kasy slúži na zobrazenie všetkých predajok vo vašom obchode .Obrazovka kasy je
optimalizovaná na rýchlosť a použiteľnosť. Predajky sa vám zobrazujú vo forme tabuľky, s tým že sa vám
v nadhľade zobrazuje dátum, cena a stav predajky. Pri každej predajke si viete zobraziť aj položky,
ktoré boli predané a to pomocou šípky na ľavej strane.

Viete pridať novú predajku priamo z tejto obrazovky a to za pomoci tlačidla v pravej hornej časti
obrazovky + predajka.



Každá predajka taktiež dovoľuje zobraziť detail alebo Odstrániť predajku (v prípade ak nebola ešte
zaplatená). Pri zobrazení detailu budete presmerovaní na obrazovku, ktorá sa skladá z troch separátnych
okien:

1) Pridať položky:

V tejto obrazovke môžete pridať položky a služby do vašej predajky. Služby viete vyhľadať podľa názvu,
ostatné skladové karty môžete nájsť buď s PLU/EAN alebo podľa názvu. V spodnej časti obrazovky
vidíte, ktoré položky sú momentálne už súčasťou predajky. V prípade že ste vybrali položku, ktorú si
želáte pridať, môžete ju buď pridať (pridá položku do predajky a ostane na tej istej obrazovke), pridať a
zaplatiť (pridá položku a automaticky vás presmeruje na obrazovku platby) alebo použiť tlačidlo ďalej
(ktoré nepridá momentálne vybranú položku a pokračuje do platby len s predošle vybranými, ktoré sa
zobrazujú dole).



2) Platba:

V obrazovke platby môźete vybrať či zaplatiť v hotovosti alebo kartou. V prípade platby v hotovosti sa
vám zobrazí rozdiel v poli Vrátiť hotovosť. V prípade platby kartou vás systém automaticky presmeruje
na ekasu.

3) Súhrn:

Obrazovka súhrnu slúži na zobrazenie či všetko prešlo v poriadku alebo nastal nejaký problém.



Zoskupenia

Po otvorení obrazovky so zoskupeniami vám vyskočí tabuľka, v ktorej sa nachádzajú všetky zoskupenia,
či už z online obchodu alebo kamennej predajne. Objednávky si môžete filtrovať použitím tlačidiel
Príjemka, Výdajka, Predajka, Rezervácia, ktoré vám automaticky pridajú/odoberú filter na danú
kategóriu, podľa toho či bola predtým už vybraná alebo nie. Taktiež na filtrovanie viete použiť tlačidlo
filtre, v ktorom si viete vyhľadávať objednávky podľa širších kritérií, ako sú mená, ceny poprípade stav
rezervácie.

Na pravej strane od filtrov môžete vidieť 4 podobné tlačidlá s malým pluskom. Pomocou týchto tlačidiel
vytvárate nové príjemky, výdajky, predajky a rezervácie.

Pri pridávaní novej predajky sa vám zobrazí okno, v ktorom máte možnosť pridať skladovú kartu do
predajky. Váš výber viete uložiť a pokračovať, pričom vás to presmeruje ďalej na Detail predajky. V
tomto detaile viete upraviť názov predajky, zadať odberateľa, poprípade pridať viacero služieb a
položiek. Ak máte v predajke pridaného odberateľa, viete zobraziť/vygenerovať faktúru, poprípade
pokračovať v platbe (tlačidlá pod názvom predajky).



Pri pridávaní novej rezervácie zadávate taktiež názov, ale pribudnú tu ďalšie funkcie ako sú - Typ
doručenia, Typ platby a Stav platby. Pri type doručenia môžete vybrať medzi vyzdvihnutím a kuriérom.
Typ platby môže byť prevodom na účet alebo na dobierku. Stav platby zas môže byť spracováva sa,
zaplatené, zaplatené obchodom alebo zlyhalo. Po vyplnení tohto dialógového okna ste presmerovaní na
taký istý dialóg ako pri predajke.

Pri pridávaní príjemky máte možnosť zadať UUID/OKP dokladu pre vrátenie, ako aj zakliknúť možnosť
nahrávania. V prípade, že chcete vytvoriť príjemku s položkami, ktoré nemáte ešte v systéme, viete
zapnúť nahrávanie. Keď máte zapnuté nahrávanie, každá novo pridaná skladová karta sa automaticky
pridá do príjemky s nahrávaním. Dôležité je vedieť, že príjemky ovplyvnia sklad až po stlačení uplatnenia
zmeny položiek.

Ak pridávaté výdajku, máte možnosť tiež pridať nahrávanie. Pri výdajkách sa taktiež zmeny na sklade
ukážu až po uplatnení zmeny položiek.

Medzi funkcie pri objednávkach patria:
● upraviť objednávku
● zobraziť doklad
● platba
● vrátiť stav platby
● uplatniť zmeny položiek
● odstrániť objednávku

Všetky tieto možnosti sa nachádzajú vo forme farebných tlačidiel na vrchu stránku pod názvom
objednávky.

Ak chcete zobraziť faktúru, ktorá zatiaľ nebola generovaná, vyroluje sa vám dialógové okno s
možnosťami vygenerovania buď zálohovej faktúry alebo klasickej faktúry. Zálohovú faktúru viete
vygenerovať len v prípade, že je daná objednávka rezerváciou. Zálohová faktúra sa nezobrazuje v ponuke



účtovníctva, ale v ponuke faktúr áno . Ak chcete zálohovú faktúru pregenerovať ako klasickú faktúru,
avšak už nemôžete tento proces vrátiť naspäť na zálohovú faktúru.

Pokiaľ ste stále v okne priradenej faktúry, môžete kliknúť na tlačidlo pri ID faktúry, ktorým budete
presmerovaný na danú faktúru, kde vidíte všetky detaily.

Ak vyberiete možnosť platby, otvorí sa vám dialóg v ktorom môžete vybrať či bude zákazník platiť v
hotovosti alebo kartou. Budete presmerovaní podľa vášho výberu. V prípade nejakej nezrovnalosti viete
tlačidlami vrátiť stav platby o krok späť.

Faktúry

V časti faktúry môžete vidieť všetky vaše faktúry, pričom pri každej máte zobrazené Číslo faktúry, Dátum
dodania, Dátum splatnosti, Dodávateľa, Zákazníka, Cenu bez a s DPH. Taktiež sa na tejto karte
nachádzajú filtre a tiež viete zoradiť faktúry podľa každého z vyššie spísaných tatribútov priamo v
tabuľke. Každú faktúru viete zobraziť v detaile (forma v ktorej ste schopní aj editovať), stiahnuť faktúru
ako PDF alebo danú faktúru vymazať.



Po zobrazení detailu faktúry, viete vybrať či je daná faktúra s DPH alebo bez DPH, podľa čoho sa
automaticky upravuje suma na úhradu. Pri každej faktúre si viete vo vrchnej časti obrazovky stiahnuť
PDF faktúry. Taktiež viete danú faktúru vymazať.

Faktúru viete editovať priamo v systéme až do momentu, dokedy nebola pridaná do účtovnej uzávierky.

V prípade ak ste v okne zálohovej faktúry, máte možnosť generovať klasickú faktúru, z ktorej však
nemôžete spraviť naspäť zálohovú.

Každá klasická faktúra má funkciu na pridanie dobropisu v spodnej časti okna. Po vytvorení dobropisu ho
môžete otvoriť a taktiež upraviť detaily o odberateľovi a dodávateľovi priamo v ňom, ak sa niečo
nezhoduje. Taktiež máte hore tlačidlo na výber či je faktúra s DPH alebo bez DPH. Na hornej lište môžete
stiahnuť PDF dobropisu, vymazať dobropis alebo zobraziť originálnu faktúru k danému dobropisu.



 

 Sekcia Sklad

Príjem

Obrazovka príjmu slúži na spracovanie príjemok. Viete si tu vytvoriť novú príjemku - + príjemka alebo
zobraziť detail predošlých príjemok. Pre nahranie novej príjemky, budete musieť vykonať nasledujúce 4
kroky:

1) Pridanie položiek

Položku vyberiete tlačidlom vyhľadať, kde sa vám následne zobrazia všetky skladové karty vo vašom
systéme. Žiadanú položku môžete vyhľadať manuálne alebo použitím filtrov, napríklad na zadanie mena.



Po vybraní položky budete mať možnosť buď pridať alebo pridať a pokračovať ďalej. Ak použijete
tlačidlo pridať, položka sa vám pridá do príjemky s tým, že ostanete v tom istom okne a môžete pridať
ďalšie skladové karty. Pri použití druhej možnosti budete presmerovaní na okno 2).

2) Nahranie PDF

Táto obrazovka slúži na nahranie PDF súboru k danej príjemke, napríklad dokladovej faktúry. Použitím
tlačidla + nahraj, nahráte PDF faktúru, ktorú následne uložíte a budete presmerovaní na ďalšie okno v
procese.

3) Dodatočné informácie

V dodatočných informáciách môžete pridať už existujúceho dodávateľa, ktorého máte pridaného v
Obchodných partneroch. Taktiež tu vyberáte Dátum splatnosti na danú príjemku, informáciu či je
príjmova faktúra s alebo bez DPH a vybrať uplatnenie zmeny skladových položiek (reálne menenie
množstvo položiek na sklade). V prípade nezaškrtnutia zmeny skladových položiek sa nepridá počet
predmetov z danej príjemky do skladového množstva.

Po vybraní dodávateľa sa vám zobrazí možnosť buď uložiť alebo uložiť a vytvoriť platobný výkaz. V
prípade použitia tlačidla na uloženie budete presmerovaní na okno 4) Dokončené, kde sa vám ukáže
sumár príjemky. V prípade použitie tlačidla na vytvorenie platobného príkazu sa vám príkaz zaradí do
najrozumnejšieho behu platby.



Skladové karty

Pri kliknutí na skladové karty sa vám zjaví tabuľka s položkami, ktoré sú momentálne nahraté na vašom
sklade. Môžete vidieť množstvo každej položky, parametre ako napríklad veľkosť alebo farba, PLU a
taktiež predajnú sumu s DPH. Skladové položky si viete hocikedy zoradiť podľa názvu, PLU, Celkovej
sumy predaju, kódu dodávateľa alebo môžete použiť Filtre.



Birdu podporuje aj štítkovanie. Po zakliknutí poľa štítkovanie sa v skladovej karte vytvorí nový stĺpec s
názvom Štítok. Pri každej položke viete zmeniť počet štítkov ktorý chcete pre danú skladovú kartu
vytlačiť. Keď už máte všetky štítky upravené, kliknite na tlačidlo Štítky, pomocou ktorého sa Vám
vygeneruje PDF súbor s danými štítkami, ktoré ste si vybrali a automaticky sa vám stiahne.

Pridávanie skladovej položky. Stlačíte tlačidlo na pridávanie skladovej položky, ktoré sa nachádza v
pravej časti obrazovky. Následne sa vám otvorí nové okno so skladovou položkou. Z tohto okna viete
vytvoriť kópiu danej skladovej položky, spraviť z nej príjemky alebo výdajku. K informáciam o skladovej
položke viete pridať detaily ako sú napríklad štítky, ceny alebo metadáta. Následne to môžete uložiť s
vytvorením príjemky alebo len uložiť a ostať v danom okne. Zadaná skladová položka sa po obnovení
stránky zjaví vo vašom sklade.

Služby

V sekcii služby si viete pridať a upravovať služby, ktoré váš obchod poskytuje a nie je ideálne ich
používať ako skladovú kartu (servis, požičovňa, …) vzhľadom na to, že nie sú limitované skladovým
počtom.



Pri vytváraní novej služby budete musieť zadať základné údaje ako je Meno, Jednotka, Cena predaja, Typ
DPH (máte na výber tie, ktoré sú zadané v nastaveniach) a či bude služba internetovo viditeľná. Taktiež
viete službu priradiť k internetovej položke. Následne službu pridávate do predajky v predajke a to
tlačidlom + služba.



Inventúry

Po otvorení inventúr, môžete vidieť okno s predošlými inventúrami ako aj s informáciami o inventúrach.
Medzi tieto informácie patria: status danej inventúry, dátum, konateľ inventúry, sklad na ktorom bola
inventúra vykonaná a priloženie dobrovoľnej poznámky.

Pri každej z už vykonaných inventúr si viete pozrieť detail, v ktorom budete vidieť všetky položky, ktoré
sa nachádzali na sklade, ich množstvo a celkový rozdiel. Inventúry viete stiahnuť vo forme excelovského
dokumentu (.xlsx formát).



Novú inventúru vytvoríte pomocou tlačidla + inventúra, ktoré vás presmeruje na nový dialóg v ktorom
zadáte dátum, konateľa, poznámku, sklad a lokalitu danej inventúry. Následne po uložení môžete otvoriť
danú inventúru, kde budete vidieť detaily.  Inventúra sa vytvára vždy len pre vybraný sklad!

 

 

 Sekcia Financie

Pohyby na účtoch

V sekcii platby môžete vidieť pohyby na vašich účtoch. Taktiež tu viete pridať nový pohyb, kde vyberiete
či je to vklad alebo výber, pričom vám to následne nahrá do všetkých pohybov. Pohyb viete tiež nahrať
ako .xml súbor, ktorý máte vygenerovaný z banky. Pri každom nahraní pohybu viete pridať popis, ktorý
sa bude zobrazovať v tabuľke

 

 Hromadné platby

V hromadných platbách si viete vytvoriť súhrn platieb na obdobie k istému dátumu. Keď vytvoríte novú
príjemku v Príjme, bude automaticky zaradená do hromadnej platby. Hromadné platby sa počítajú vždy k
poslednému pondelku. Následne si môžete Hromadnú platby stiahnuť ako .xml súbor a importovať do
vašej banky. Nachádza sa tu viacero funkcií, ako napríklad oddeliť zahraničné platby, kde vám
odseparuje slovenské platby od zahraničných.



 Účtovníctvo

 
 Na ľavej strane obrazovky môžete vidieť vykonané účtovné uzávierky. Na pravej strane sa zobrazujú
faktúry, ktoré zatiaľ neboli priradené k uzávierke. Pokiaľ máte otvorenú účtovnú uzávierku, viete k nej
priradiť nezaradené faktúry pomocou sivého tlačidla.

 
 V momente, kedy budete mať priradené všetky faktúru k uzávierke, viete uzávierku uzavrieť a to
pomocou fialového zámku.
 



 
 Naraz v jednom momente môžete mať otvorenú len jednu účtovnú uzávierku. Pri vytvorení novej
účtovnej uzávierky sa do nej všetky faktúry, ktoré sú úspešne zaplatené a sú do dňa splatnosti uzávierky,
automaticky pridajú. Nezaradené faktúry môžete vidieť na pravej strane obrazovky.

 

 

 Sekcia Internetový Obchod

Internetové položky

Internetová položka definuje produkt zobrazovaný na E-shope. Obsahuje dlhý a krátky popis, ktorý sa
zobrazí v E-shope, kľúčové slová SEO pre internetové vyhľadávače ako je Google. Ďalej obsahuje
parametre produktu. Tieto sa jednak zobrazujú na E-shope ale taktiež slúžia na definovanie varianty
produktu. Funguje to tak, že jednu internetovú položku je možné priradiť k viacerým skladovým kartám.
Tieto skladové karty sú potom na E-shope zobrazené ako jeden produkt a konkrétna skladová karta sa
vyberie kombináciou parametrov. Aby skladové karty mohli tvoriť varianty produktu na E-shope, musia
teda mať priradený rovnaký "Internetový produkt" a musia mať definované rovnaké názvy parametrov ale
s rôznymi hodnotami.

Napríklad môže byť internetový produkt "Tričko Jeep" a Skladové karty "Tričko Jeep" s parametrom s
názvom "Farba" a hodnotou "Červené" a druhá skladová karta "Tričko Jeep" s parametrom s názvom



"Farba" a hodnotou "Modré". Ak budú mať obe skladové karty priradený ten istý internetový produkt
"Tričko Jeep", na E-Shope sa zobrazia ako jeden produkt a v detaile produktu na E-Shope si bude môcť
zákazník vybrať z dvoch farieb.



Parametre

Parametre skladových položiek a internetových položiek slúžia na úpravu a pridávanie parametrov, ktoré
sa zobrazujú na internetovom obchode pri relevantných produktoch.

Pri vytváraní nového parametra môžete vybrať poradie v názve. Pomocou tohto viete určiť poradie, v
ktorom sa budú zobrazovať parametre na relevantnej skladovej položke. Toto poradie viete upravovať aj v
Nastaveniach - Organizácii. Poradie v názve má rezervované čisto nepárne čísla, pričom párne čísla sú
rezervované pre hodnoty ku daným parametrom.

Kategórie

V sekcii Kategórie, môžete pridať novú kategóriu alebo upraviť už existujúce. Kategórie budú zobrazené
na vašom E-shope podľa toho ako ich vytvoríte. Pri úprave kategórií môžete zmeniť názov, obrázok danej
kategórie alebo rodiča kategórie. Týmto štýlom viete upraviť celý strom kategórii.

Zmazať kategóriu môžete v okne úpravy červeným tlačidlom vymaž, ktoré sa nachádza na spodku ľavej
strany dialógového okna. V prípade ak má daná kategória nejaké podkategórie ju nie je možné vymazať.
Budete oboznámený správou v pravej hornej časti obrazovky: Nie je možné vymazať kategóriu, obsahuje
podkategórie. Ak daná kategória neobsahuje podkategórie, vymazanie prebehne bez problémov.

Kategórie si môžete pozrieť buď v stromovom náhľade:



alebo tabuľkovom náhľade:



Sekcia Ostatné

Nastavenia

Do nastavení sa môžete dostať dvoma spôsobmi. Buď cez systémovú ponuku alebo cez váš profil. V
nastaveniach nájdete viac sekcií - Organizácia, Faktúra, DPH, Typy výdajok, Bankové účty,
Pokladne, Sklady, Užívatelia a Prihlásený užívateľ.

V Organizácii si môžete vybrať, či ste alebo nie ste platca DPH. V prípade, že nie ste platca DPH sa vám
vo faktúrach bude vyberať predvolene suma bez DPH a to isté platí aj naopak. Ďalej v organizácii môžete
upraviť generátor internetových popiskov - takto sa budú volať jednotlivé položky na vašom E-shope po
importe z Birdu. Na ľavej strane sa vám zobrazujú parametre, ktoré sú importované z obrazovky
parametrov. Na pravej strane sú rezervované konštanty pre daný parameter.



V sekcii Faktúra si budete môcť uložiť fakturačné informácie o vašej firme, medzi ktoré patria základné
údaje, identifikátory, platobné a kontaktné údaje. Taktiež si viete vybrať štýl, ktorým sa vám budú
generovať čísla faktúr a dobropisov. Export tlačidlo slúži na vytvorenie .txt súboru počas účtovnej
uzávierky, ktorý si viete následne importovať do systému Omega. Tento súbor obsahuje všetky faktúry.
Ak Export nevyberiete, súbor sa nevygeneruje pri účtovnej uzávierke.

V Sekcii DPH si viete vytvoriť novú sadzbu, s tým že jej priradíte meno a dátum, od ktorého je platná.
Ak bude vychádzať nejaký zákon na Nový Rok a viete už o tom teraz, môžete si vytvoriť DPH s
percentuálnou hodnotou, s akou bude fungovať od Nového roku. Následne jej priradíte platnosť od 1.1. a
ona sa vám automaticky začne od toho dňa používať.



Taktiež viete ku každej skladovej karte priradiť predvolenú DPH, ktorú máte uloženú v tejto obrazovke.

V Type Výdajok si môžete vytvoriť a spravovať typy, ktoré sa aplikujú na výdajky. Keď si stiahnete
účtovnu uzávierku, stiahne sa vám aj .xlsx súbor. Výdajky, ktoré boli pridané od dátumu poslednej
účtovnej uzávierky a mali priradený nejaký typ, budú zaradené k sebe podľa toho typu v tomto súbore.



Ďalšia sekcia v poradí sú Bankové Účty. Tu si viete vytvoriť bankový účet, na ktorý budú pripisované
platby. Môžete mať viacero bankových účtov s tým, že si viete vybrať váš preferovaný v Aktívnych
nastaveniach. Pri platbe v hotovosti sa táto platba automaticky pripisuje na zvolený účet. Bankový účet
môžete hocikedy upraviť - zelená ceruzka alebo deaktivovať - oranžový krížik. Ak pri vytvorení nového
bankového účtu vyberiete že je neaktívny, budete ho môcť kedykoľvek aktivovať tlačidlom v akciách.

V sekcii Pokladne si vytvoríte pokladňu, pričom jej priradíte názov, IP adresu a port na ktorom bude
fungovať(https://faq.mrp.sk/eKasa/Sprevadzkovanie-online-registracnej-pokladne-MRP-eKASA-8000-55
3). Pokladne viete taktiež hocikedy zmazať alebo upraviť pomocou tlačidiel na pravej strane tabuľky v
stĺpci akcie. V nastaveniach prihláseného užívateľa alebo v manažmente užívateľov si môžete vybrať
preferovanú pokladňu. Táto pokladňa sa danému užívateľovi nastaví ako aktuálna s ktorou pracuje.
Napriek vybratiu preferovanej pokladne si pracovník môže počas dňa pokladňu zmeniť na inú (ak má k
tomu pridelené práva) v Aktívnych nastaveniach. Pri odosielaní platby alebo storna sa platba/storno pošle
na zvolenú pokladňu. Po odhlásení a opätovnom prihlásení sa mu vždy pokladňa nastaví naspäť na
preferovanú.

Sekcia Sklady slúži na vytvorenie alebo úpravu daného skladu. Taktiež ako pokladňu alebo bankový účet
si budete vedieť vybrať momentálne používaný sklad z Aktívnych nastavení. Podľa vybraného skladu sa
vám budú zobrazovať nasledovné parametre:

1) V tabuľke skladových kariet sa zobrazuje množstvo podľa daného skladu. Po umiestnení ukazovateľa
myši nad množstvo v tabuľke sa ukážu množstvá na všetkých skladoch.
2) Pri vytváraní príjemky/výdajky/predajky/rezervácie sa použije preferovaný sklad pre zmeny množstiev
po ich spracovaní. Predvolený sklad v danej príjemke je možné ešte dodatočne zmeniť pred potvrdením
zmien na sklade.

https://faq.mrp.sk/eKasa/Sprevadzkovanie-online-registracnej-pokladne-MRP-eKASA-8000-553
https://faq.mrp.sk/eKasa/Sprevadzkovanie-online-registracnej-pokladne-MRP-eKASA-8000-553


Ak ste prihlásený s užívateľom, ktorý má privilégiá na manažovanie používateľov, budete môcť vytvoriť
nového užívateľa v sekcii Užívatelia. Na pravej strane okna sa nachádza tlačidlo na vytvorenie nového
používateľského účtu, ktorému priradíte meno, heslo, užívateľove roly, preferovaný sklad, preferovanú
pokladňu a preferovaný bankový účet. Vždy si môžete skontrolovať cez aký účet ste pripojení v pravej
hornej časti vašej obrazovky, kde vidíte váš prihlásený účet.

Prihlásený užívateľ slúži na:
● výber jazyka - angličtina/slovenčina
● výber preferovanej pokladne (ak má priradené pivilégium ...)
● výber preferovaného bankového účtu (ak má priradené pivilégium ...)
● výber preferovaného skladu (ak má priradené pivilégium ...)
● zmenu hesla k vašemu účtu

Obchodní partneri

V tejto sekcii si viete pridať stálych dodávateľov do systému. Dáta z tohto môžete použiť buď vo faktúre
alebo skladovej karte. Nového obchodného partnera pridáte nasledovne:

● stlačíte tlačidlo + obchodný partner

● zadáte kontaktné a osobné údaje - medzi osobné údaje patria základné údaje, identifikátory a
platobné údaje

● IBAN musí byť vo formáte SK00 0000 0000 0000 0000 0000



● zmeny uložte

Po uložení obchodného partnera ho viete jednoducho priradiť k objednávkam. Stačí ho vyhľadať v detaile
danej objednávky - v sekcii Odberateľ. V prípade, že sa nejaké údaje o obchodnom partnerovi zmenia,
stačí prísť do tejto sekcie a jeho detaily upraviť

Integrácie

V integráciach si prepájate váš E-shop s Birdu. V okne Birdu API, si môžete pozrieť váš API kľúč a API
tajomstvá, ktoré sa týkajú strany Birdu. Taktiež ich tu viete pregenerovať.

V prípade, že používate WooCommerce ako váš E-shop provider tak zadáte nasledovné údaje:
Woocommerce server, API kľúč a API tajomstvo. Woocommerce server bude pre vás vždy
https://birdu.oratu.sk. Woocommerce API kľúč a API tajomstvo nájdete v nastaveniach vašeho
WooCommerce-u. Po zadaní údajov viete skontrolovať vaše dáta, v prípade že niečo neprebehne správne
budete si vedieť pozrieť Chyby synchronizácie v okne, ktoré je na to určené.

https://birdu.oratu.sk


V okne shoptet treba zadať len E-Shop ID, ktoré nájdete v shoptete, ostatné údaje sa vám vygenerujú
samé. Taktiež tu viete skontrolovať integráciu.

Stiahnuť/Nahrať

Na stiahnutie: V tejto časti sa nachádzajú všetky veci na stiahnutie ako napríklad klient pre birdu ekasu.

Natívny import Birdu: Cez toto okno viete importovať skladové položky, poprípade iné dáta ktoré máte
v súbore .zip alebo .xlsx(excelovský súbor).

Pohoda Import: V tomto okne importujete súbory, ktoré ste predtým exportli z Pohody. Nachádzajú sa
tam 4 druhy importu - hlavný, E-shop, parametre a kategórie.

HORNÁ LIŠTA



V hornej časti obrazovky máte možnosť vidieť lištu, pomocou ktorej sa ovláda viacero funkcií.

★ Aktívne nastavenia

V aktívnych nastaveniach si môžete vybrať momentálne preferovaný sklad, bankový účet a pokladňu s
ktorými chcete práve narábať. V aktívnych nastaveniach sa zobrazujú len položky, ktoré má daný užívateľ
v privilégiách (Príklad: Zamestnanec Milan má v privilégiách povolenú jedine Zmenu bankového účtu,
ale nemá povolené ostatné možnosti, napríklad Zmenu skladu. V tomto prípade sa mu v aktívnych
nastaveniach bude zobrazovať výber len pre bankový účet, ostatné možnosti - sklady a pokladne budú
zašednuté.)

Dôležitá informácia je, že aktívne nastavenia sú platné iba počas jednej návštevy. V prípade obnovenia
stránky budú znovu vybrané predvolené nastavenia pre daného užívateľa. Ak si prajete natrvalo zmeniť
preferovaný sklad/bankový účet/pokladňu, je treba tak učiniť prostredníctvom nastavení.

Kalendár

Jednoduchá aplikácia kalendáru, v prípade že si potrebujete pozrieť dátum.



Vybavovanie rezervácií

V prípade, ak máte v systéme nevybavené rezervácie vám vyskočí farebná notifikácia na tlačidle
Vybaviť. Vo farebnej notifikácii sa taktiež ukáže aj číslo, koľko rezervácii treba dodatočne dovybavovať.

Po otvorení okna vybaviť, sa vám rozrolujú nevybavené rezervácie. Môžete vidieť sumu, dátum a čas
danej rezervácie. Pri kliknutí na rezervácie budete presmerovaní na okno s danou rezerváciou, v ktorom
môžete editovať odberateľa, položky v rezervácii, poprípade pokračovať k platbe. Alternativne je možné
kliknúť na tlačidlo priradiť, ktoré priradí danú rezerváciu k prihlásenému užívateľovi. Táto rezervácia sa
ostatným užívateľom už nebude zobrazovať ako nevybavená.

Profil

Pri otvorení profilu vidíte predvolenú pokladňu a bankový účet pre daného užívateľa.

Taktiež sa vám tu zobrazujú ešte nevybavené rezervácie ktoré sú priradené prihlásenému užívateľovi. V
prípade, že nechcete danú rezerváciu vybaviť, môžete kliknúť na tlačidlo odlúčiť, ktorým ju znovu
presuniete medzi nevybavené rezervácie ktoré vidia všetci užívatelia..

Ďalej sa tu nachádza tlačidlo Nastavenia, pomocou ktorého budete presmerovaní do všetkých nastavení.

Ak sa chcete odhlásiť zo systému, viete vykonať tak tu - tlačidlom Odhlásiť sa.



Bočná lišta (ikona šípky)

Táto lišta slúži ako zoznam úloh. Do veľkého textboxu zadáte názov úlohy, menším tlačidlom vyberiete
deň, ktorého sa daná úloha týka a následne kliknete na tlačidlo pridať, ktorým sa úloha vytvorí. Ak chcete
zobraziť úlohy na istý deň, kliknite na dátum a vyberte deň, na ktorý chcete zobraziť úlohy.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prehľad systému

Skladový systém Birdu vám zjednoduší prácu s vaším obchodom nasledovnými spôsobmi:

● Birdu poskytuje funkciu inventúry skladu, ktorú si následne môžete aj exportovať do excelu
● Birdu automaticky porovnáva a aktualizuje E-shopové položky s vaším skladom v reálnom čase
● Birdu dokáže vygenerovať podklady do účtovníctva
● V skladovom systéme - Birdu môžete priradiť rolu manažéra a predajcu, pričom Vám vieme na

mieru pripraviť privilégia oboch rolí
● Na domovskej stránke je prehľadne spravená obrazovka štatistík, na ktorej môžete vidieť graficky

znázornené údaje o vašom obchode. Taktiež si viete nastaviť cieľ predaja na deň, týždeň a
mesiac.

● Birdu poskytuje jednoduchú úpravu metadát a kategórií, ktorými si viete upraviť váš E-shop.

Povolenie na oprávnené použitie

Birdu vám poskytuje prístup k rôznym zdrojom na tejto webovej stránke, vrátane dokumentácie a ďalších
informácií o produkte, oblastí na stiahnutie, komunikačných fór a ďalších služieb, softvér vrátane
vývojárskych nástrojov a informácie o rozhraní aplikačného programu - API. Všetky obchodné
podmienky môžete nájsť tu: https://birdu.sk/podmienky

https://birdu.sk/podmienky

