Configuração de Software ZSRest
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Para realizar a configuração do Software ZSRest necessita de aceder ao backoffice.

Fig. 1
No backoffice necessita de aceder ao menu Configuração, seguidamente clicar em
Aplicação (Fig. 1).

Fig. 2
Após ter clicado na opção configuração, o utilizador pode visualizar as diferentes
opções de funcionamento com o Software.
Imagem de Fundo – Ao esolher uma imagem de fundo, esta será visualizada no Ponto
de Venda como fundo. Esta opção acontece quando a resolução está em 1024x768. O
Ponto de Venda foi optimizado para trabalhar em 800x600, não sendo neste caso visivel
esta funcionalidade.
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Visor de Cliente – Opção de configuração para visores externos de indicação de conta
para cliente. Estes visores terão de ser porta série (Com). Após a instalação física do
visor, nesta opção terá de indicar qual a porta (com) a que o visor está ligado.
Impressora Talões – Nesta opção o utilizador terá de definir o tipo de impressora de
talões a ser usada.
Porta de Ligação – Ao escolher o tipo de impressora de talões a ser usada, neste ponto
é necessário configurar a porta de impressora. Se por exemplo a impressora for do tipo
paralelo e estiver ligada na lpt1, então neste opção basta indicar a porta 1.
Se a impressora for série, é necessário indicar em que porta de se encontra fisicamente
instalada.
Utilizar balança – Opção de configuração de balança. As balanças terão de ser série
(com). Ao ligar a balança fisicamente à uma porta COM disponível, nesta opção basta
indicar a porta a que se encontra instala a mesma.
Verificar Troco – Opção que activa a verificação de trocos, quando o pagamento é
realizada em dinheiro no Ponto de Venda.

Pedir login no movimento – Opção que activa o pedido do próximo empregado a
efecutar o pagamento de uma conta. Esta funcionalidade activa a escolha do empregado
após cada venda.
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Temporizador de Inactividade – Esta opção permite que se o empregado não estiver a
mexer no Ponto de Venda, dentro do tempo nesta opção seleccionado, o sistema pede o
empregado a facturar.

Indicar vendedor nos talões – Esta opção escreve o nome do empregado que realizou
a venda no documento.
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Documento por defeito – Opção que activa o documento a ser impresso. Se por
exemplo o utilizador nesta opção escolher “Ticket com Emissão”, o software após
emitir um documento fica com esta opção sempre activa no Ponto de Venda. Se o
empregado ao realizar a venda, escolher no Ponto de Venda uma venda a dinheiro,
depois de processada, fica activado novamente “Ticket com Emissão”.
Utilizar Fotos no Frontoffice – Opção permite desactivar a visualização das fotos no
Ponto de Venda.
Login no Frontoffice – Permite escolher qual o tipo de entrada no ponto de venda do
empregado. Por exemplo, o empregado poderá aceder ao ponto de venda, clicando no
seu nome e inserindo a palavra passe manualmente. O empregado pode ainda dar
entrada no sistema, passando um cartão com código de barras, ou por último com um
cartão de banda magnética, sendo necessário o utilizador ter um leitor de banda
magnética.
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Título nos documentos – Esta opção realça o nome da empresa no documento de
venda.
Cabeçalho dos talões – Nesta opção, o utilizador deverá inserir todos os dados legais
da empresa, sendo esta informação imprimida nos documentos de venda.

Rodapé dos talões – Nesta opção, o utilizador poderá inserir informação complementar
que será imprimido nos documentos de venda.
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Limite de mesas – Nesta opção, o utilizador poderá inserir o número de mesas a serem
utilizadas no ponto de venda, sendo apenas o número neste campo inserido a ser
visualizado no ponto de venda.
Usar balcão por defeito – Nesta opção, o utilizador poderá indicar se ao entrar no
ponto de venda, o mesmo será por defeito na parte das mesas, se automaticamente no
balcão.
Sub-familias no frontoffice – Por vezes o utilizador poderá ter alguma dificuldade em
gerir muitos produtos apenas para uma família. Esta opção sub divide os produtos
relacionados com uma familia em mais sub familias, como mostra a figura seguinte.

Para esta opção funcionar, o utilizar terá de criar sub famílias no software.
Seguidamente terá de relacionar na ficha do produto, qual a família e sub família que
relaciona o produto. Ao realizar a venda, e clicando na família, se as subfamílias
estiverem activas, automaticamente visualizará a sub famílias agregadas à família. Basta
escolher a sub família, e automaticamente o utilizador visualizará apenas os produtos
agregados a essa família e subfamília.
Utilizar serviços de entregas – Nesta opção, o utilizador poderá indicar se ao entrar no
ponto de venda é activada a opção para utilizar o serviço de entregas.
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