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Manual d'ús

Guia d'ús del Terminal Punt de 
Venda (TPV)

Introducció
Aquesta  guia  descriu  el  TPV  (Terminal  de  Punt  de  Venda)  proporcionat  per 
l'EinesTIC.  Primer  es  mostren  les  funcionalitats  bàsiques  (principalment  la 
realització d'una venda senzilla) i després es mostren els casos més complexos, 
en els quals s'afegeixen altres opcions, com la realització d'informes de vendes.

Un TPV és un sistema que facilita la feina diària dels treballadors d'un comerç 
oferint les següents funcions:

ajuda en la realització de cada venda,

inventari de productes,

generació de tiquets de compra,

tancament de caixa diari.

A continuació, es mostren els següents apartats:

Inici del TPV.

Realització d'una venda.

Edició de vendes.

Moviments de caixa.

Tancaments de caixa.

Gestió de l'inventari.

Realització d'informes de vendes.

Manteniment del TPV.

Configuració del TPV.
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Inici del TPV

Per accedir al TPV, realitzeu els següents passos: 

PAS 1: Obriu el paquet ofimàtic EinesTIC.

PAS 2: Premeu l'opció TPV, del menú Facturació del Tauler (Figura 1).

La primera vegada apareixerà un missatge indicant la necessitat de crear la base 
de dades per defecte, pas necessari per poder inicialitzar el sistema (Figura 2).
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Figura 1: Accés al TPV des del Tauler de control.
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Seleccioneu Sí i apareixerà la pantalla d'accés (Figura 3) que és el punt d'entrada 
a l'aplicació. 

PAS 3: Seleccioneu el rol amb què entrar en l'aplicació.

Podeu accedir al TPV de  quatre formes diferents:

EinesTIC, Posa al dia el teu negoci       Pàgina 4 

Figura 2: Missatge inicial mostrat la primera vegada 
que s'engega el TPV.

Figura 3: Pantalla inicial del TPV.
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Accés com a  Supervisor:  En aquest  mode es  podrà 
realitzar qualsevol de les accions que permet l'aplicació.

Accés com a Encarregat: Aquest mode està pensat per 
a  l'encarregat  de  la  botiga.  Permet  realitzar  totes  les 
accions excepte modificar la configuració establerta pel 

   supervisor.

Accés com a Empleat: Aquest mode està pensat per als 
caixers de la botiga. Únicament podran realitzar vendes i 
gestionar moviments de la caixa.

Accés com Convidat: Aquest mode està pensada per a 
altres empleats  de la botiga, que en un moment donat 
necessitin realitzar una venda. 

Per  poder  descriure  totes  les  funcionalitats  del  TPV  s'utilitzarà  l'usuari 
Supervisor,  ja  que  és  el  més  complet.  L'accés  com  un  altre  tipus  d'usuari 
mostrarà  en  qualsevol  cas  un  subconjunt  de  les  funcionalitats  descrites  a 
continuació.
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NOTA:  Es recomana utilitzar el rol Empleat  com a rol habitual, ja 
que és el que està centrat en la realització de les vendes. Quan 
s'hagin de realitzar accions avançades, cal canviar al rol 
Encarregat o Supervisor, depenent del cas.

En un comerç sense empleats, es recomana tenir definits tres rols: 
Empleat per a les vendes, Supervisor per a la resta d'accions i 
Convidat  per si en algun moment és necessari que una altra 
persona realitzi una venda de manera excepcional.

Però en un comerç amb diversos empleats es recomana inserir 
tants usuaris (veure l'apartat Usuaris per a més informació) amb rol 
Empleat  com empleats hi hagi, més un Supervisor  i tants rols 
Encarregat com empleats es tinguin amb aquesta responsabilitat. 
Finalment, un rol Convidat per a casos excepcionals. 
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PAS 4: Accepteu la càrrega dels productes.

La primera acció que es realitza en entrar és carregar els productes definits en el 
sistema des del  tauler  de control  (per  a més informació consulteu la  Guia de
gestió  de productes).  Per  tant,  la  primera informació mostrada és  el  resultat 
d'aquesta càrrega (Figura 4).

Premeu el botó Informació si voleu comprovar el nombre de productes definits 
(Figura  5). No podreu realitzar cap venda fins que hàgiu afegit algun producte, 
podeu consultar la  Guia de gestió de productes d'aquest document per fer-ho.
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IMPORTANT:  Inicialment el TPV no té configurada cap clau 
d'accés. És important configurar una clau per a cada rol que 
existeixi, per tal que ningú aliè al personal pugui realitzar cap acció 
amb el TPV. Aquesta opció es descriu amb més detall en l'apartat 
Usuaris, tot i que cada usuari pot modificar la seva pròpia clau 
utilitzant l'opció Canviar clau  del menú Sistema  (vegeu 
referència en l'apartat Configuració del TPV).

Per tal que l'ús de claus sigui útil, recordeu mantenir el TPV a la 
pantalla inicial sempre que no s'estigui utilitzant. Per a això utilitzeu 
l'opció Sortir  del menú Sistema  (vegeu referència també en 
l'apartat Configuració del TPV). 

Figura 4: Missatge informatiu que indica 
la sincronització correcta dels productes 

en entrar en el TPV. 



Manual d'ús

Finalment, premeu Acceptar per continuar.

Elements de la pantalla del TPV
Un cop realitzats aquests primers passos arribareu a la pantalla de vendes que, 
com podeu veure a la Figura 72, es divideix en dues zones: l'àrea de navegació a 
l'esquerra i l'àrea de treball a la dreta
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Figura 5: Missatge que indica el nombre 
de productes carregats en entrar en el  

TPV. 



Manual d'ús

L'àrea de navegació es divideix  en tres parts:

Principal:  Aquest  menú inclou  les  opcions  típiques  del  TPV,  com 
vendes, moviments i tancaments de caixa, etc.

Administració:  Aquest  menú  conté  opcions  avançades,  com 
informes de venda o inventari, manteniment d'usuaris, etc.

Sistema:  Aquest  menú  inclou  la  resta  d'opcions,  vinculades  amb 
l'entrada i sortida de l'aplicació, i configuració del sistema, com poden 
ser impressores, escànners, etc.

El contingut de l'àrea de treball canvia en funció de l'opció seleccionada a l'àrea 
de navegació.
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Figura 6: Pantalla de vendes.
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En els  apartats següents,  s'indicarà  la  navegació  necessària  per  accedir  a  la 
pantalla que s'estigui detallant en cada moment de la següent manera:

“Administració -> Inventari -> Categories”

Que significa que, a la part d'Administració de l'àrea de navegació, heu de fer 
clic  sobre  l'opció  Inventari (Figura  6),  i  al  tauler  dret  cal  que  (Figura  7), 
seleccioneu l'opció Categories.

El resultat d'aquesta navegació mostrarà la pantalla de categories (Figura 8). 
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Figura 7: Pantalla de treball d'inventari.
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Realització d'una venda
PAS 1: Accediu a la pantalla de vendes.

La navegació corresponent a aquesta pantalla és:

“Principal -> Vendes”

La pantalla de vendes és la primera pantalla que es mostra en entrar al sistema. 

PAS 2: Afegiu articles a la venda.
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Figura 8: Pantalla de categories de productes.
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Existeixen diverses formes d'afegir articles a una venda:

Al tauler inferior d'articles (Figura 9):

Seleccioneu la categoria del producte a afegir, 

bé prement sobre la icona de la categoria, en l'exemple, 
Verdures. 

o bé utilitzant els botons de navegació:

 Categoria anterior 

 Categoria següent 

Després, seleccioneu el o els productes a afegir,

 per exemple, Tomàquet 

La selecció d'un article afegeix una línia al tauler de vendes (Figura  10), i 
actualitza l'import total de la venda, els impostos, etc.
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Figura 9: Tauler d'articles de la pantalla de vendes.
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Si  coneixeu  el  codi  de  barres  del  producte,  podeu  utilitzar  el  tauler 
numèric (Figura 11) per a introduir-lo. Després, premeu:

La tecla “Retorn” del teclat

o el botó codi de barres.

També  podeu  utilitzar  un  lector  de  codi  de  barres  (per  configurar-lo 
consulteu l'apartat Configuració del TPV).

I  finalment,  és  possible cercar  directament  els  productes.  Per  fer-ho, 
premeu: 

 el botó de cerca.

Aquesta acció obre una finestra de cerca (Figura  12),  que permet  definir 
diferents paràmetres. (el codi de barres, el  nom del producte, el preu de 
venda del producte, etc).
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Figura 10: Tauler de vendes.

Figura 11: 
Tauler numèric 

de vendes.
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Per buscar, per exemple, per nom:

Premeu sobre la caixa de text Nom (com es veu a la Figura 12).

Indiqueu  un  nom  utilitzant  el  tauler  dret,  per  exemple 
“Cafè” (Figura 13).

Premeu el botó Executar filtre.

Seleccioneu el producte desitjat.

Premeu el botó Acceptar (Figura 14). 
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Figura 12: Finestra de cerca de productes.
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Figura 13: Exemple d'introducció de paràmetres de cerca 
de productes.

Figura 14: Exemple de cerca de productes.
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Si es vol esborrar alguna línia de venda introduïda:

Seleccioneu la línia, 

bé prement sobre ella.

o bé utilitzant els botons de navegació del tauler de vendes:

 Línia anterior

 Línia següent

Després premeu:

 el botó d'esborrar línia.

Per indicar la venda de diversos productes d'un mateix tipus, cal que marqueu al 
teclat  numèric  el  nombre  de  productes  just  abans  de  seleccionar  el  tipus  de 
producte. 

Si voleu modificar una línia ja introduïda, la podeu editar prement:

 el botó d'edició de línies que mostra la finestra d'edició (Figura 81)

Per exemple, per augmentar la quantitat de productes:

EinesTIC, Posa al dia el teu negoci       Pàgina 15 

Figura 15: Finestra d'edició de línies de venda.
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Premeu sobre la caixa de text Quant. (com es veu a la Figura 15)

Introduïu una quantitat utilitzant el tauler numèric dret (Figura 16).

Premeu  el  botó  Acceptar i  la  venda  s'actualitzarà  automàticament, 
com podeu veure a la Figura 17. 

PAS 3: Realitzeu el cobrament.

Pressioneu  el  botó  = per  cobrar  (Figura  17).  Aquesta  acció  obre  la 
finestra de pagament (Figura 18).

Seleccioneu el tipus de pagament (efectiu, xec, val, targeta o gratis) i 
pressioneu Acceptar.

En el cas de pagament en efectiu, l'aplicació pot calcular el canvi automàticament. 
Només  cal  que  indiqueu  la  quantitat  entregada  pel  client  mitjançant  el  tauler 
numèric dret, o els botons de bitllets i monedes inclosos a la pantalla. 
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Figura 16: Canviar la quantitat de productes d'una 
línia de venda.
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Figura 17: Exemple d'inici d'un cobrament.

Figura 18: Finestra de pagament.
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Opcions avançades de venda
A la part superior de la finestra de vendes hi ha una sèrie de botons (Figura 19), 
que no s'han descrit en l'explicació d'una venda senzilla. Aquests botons inclouen 
accions addicionals,  com l'esborrament  d'un  tiquet,  la  divisió  d'un  tiquet,  l'inici 
d'una venda en paral·lel, etc.

A continuació, es descriu en detall cada un d'aquests elements:

Inclou l'hora en què es va iniciar la venda.

  Divisió del pagament d'una venda.

 Inici d'una venda paral·lela.

 Eliminar una venda en curs.

 Accedir a una altra venda en curs diferent de l'actual. 

Divisió de pagaments 
Cal utilitzar la divisió de pagaments en el cas que, una vegada creada una venda i 
en  el  moment  del  cobrament,  els  clients  decideixin  dividir  els  pagaments.  A 
continuació, es mostra un exemple senzill en passos.

PAS 1: Premeu el botó de divisió de pagaments (Figura 20).
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Figura 19: Botons de venda 
avançada.
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PAS 2: Dividiu els productes en dos. Per a això hi ha diverses opcions:

Passar tots els productes d'un mateix tipus a un altre pagament (Figura 
21).

Passar només un producte d'un tipus (Figura 22).

Cancel·lar el pas d'un producte (Figura 23).

Cancel·lar el pas de tots els productes d'un mateix tipus (Figura 24).
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Figura 20: Exemple d'inici d'una divisió de pagament.
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Figura 21: : Exemple de divisió de pagament, en el qual es volen 
cobrar a part els 5 tomàquets inclosos en la venda. 

Figura 22: Junt amb els 5 tomàquets, es vol incloure també un 
dels dos enciams inclosos en la venda. 
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Figura 23: : En comptes de cinc tomàquets, es decideix incloure'n 
només quatre.

Figura 24: : Finalment, es decideix deixar els enciams en la venda 
normal, i només cobrar els quatre tomàquets a part. 
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PAS 3: Accepteu la divisió. Premeu el botó Acceptar (Figura 25).

PAS 4: Realitzeu el pagament dividit (Figura 26).

PAS 5: Continueu amb la venda dels productes restants (Figura 27). 
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Figura 25: : Es cobraran quatre tomàquets a part.

Figura 26: : Exemple de pagament, similar al comentat en 
una venda senzilla.
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Vendes paral·leles
Un cas habitual  en una botiga amb diversos empleats  és la  necessitat  de fer 
diverses vendes alhora. Per exemple, si comencem a comptar els productes d'un 
client  i  aquest  necessita  absentar-se  un  moment,  l'opció  de  venda  paral·lela 
permet  que la  caixa pugui  continuar  utilitzant-se per  realitzar  una altra venda, 
sense perdre l'anterior. Per a això premeu el botó de venda paral·lela (Figura 28).

EinesTIC, Posa al dia el teu negoci       Pàgina 23 

Figura 27: En la venda pendent, veiem que han desaparegut quatre dels cinc tomàquets 
que hi havia inicialment. 
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En iniciar una venda paral·lela, la finestra de vendes es mostra buida (Figura 29).
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Figura 28: : Inici d'una venda paral·lela.
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Una vegada que es conclogui la nova venda, es mostrarà l'anterior.

Eliminar una venda
Una altra opció útil  és la cancel·lació d'una venda. Per fer-ho, premeu el  botó 
Eliminar (Figura 30). 

Si hi ha diverses vendes iniciades (en el cas que estigueu realitzant una venda 
paral·lela), s'esborrarà l'actual i es continuarà l'anterior.

EinesTIC, Posa al dia el teu negoci       Pàgina 25 

Figura 29: Inici d'una venda paral·lela.
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Accedir a una venda
La  pantalla  de  vendes  disposa  d'un  últim  botó  d'accés  a  una  venda  anterior 
(Figura 31). Aquesta funcionalitat té sentit quan hi ha diverses vendes paral·leles 
obertes.

Premeu aquest botó per accedir a qualsevol de les vendes anteriors, indicant la 
data inicial de cada una. Únicament cal que feu clic sobre la venda a la que voleu 
accedir (Figura 32).
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Figura 30: Eliminar una venda.
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Figura 31: Accés a una altra venda oberta.

Figura 32: Selecció d'una altra 
venda.
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Edició de vendes
Quan es realitza una venda, es genera un rebut.

Si teniu configurada una impressora, aquest s'imprimeix directament en 
finalitzar el cobrament  (per a més informació sobre la configuració de 
les impressores, consulteu l'apartat Configuració del TPV).

Si no teniu configurada una impressora, podeu veure el rebut en l'opció 
Impressora del  menú  Sistema (Figura  33).  La  navegació  es  la 
següent:

“Sistema -> Impressora”

Per a modificar l'estructura del rebut, consulteu l'apartat Manteniment del TPV. 
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Figura 33: Exemple de visualització del rebut d'una venda, quan no es té configurada una 
impressora. 
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Cada rebut inclou un nombre identificatiu a sota del logotip del vostre negoci. En 
l'exemple anterior és el rebut 29 (“Rebut: 29”).

Amb aquesta numeració podeu realitzar modificacions de les vendes realitzades, 
per  a  això,  accediu  a  l'opció  d'edició  del  menú  principal.  La  navegació  és  la 
següent:

“Principal -> Editar vendes” 

La pantalla d'edició de vendes (Figura 34) permet indicar l'esmentada numeració 
mitjançant un tauler numèric.

Un cop  introduïda la  numeració,  premeu  Acceptar. El  rebut  es  mostrarà  en 
pantalla (Figura 35), i s'habiliten les següents tres opcions: 
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Figura 34: Exemple d'edició d'una venda. En aquest cas introduïm el nombre de rebut 28. 



Manual d'ús

Aquesta  opció  obre  de  nou  la  finestra  de  vendes,  amb  la 
informació de la venda seleccionada. Podeu modificar qualsevol 
aspecte  de  la  venda,  i  tornar  a  realitzar  el  cobrament.  En  el 
sistema  s'actualitzarà  la  diferència  entre  la  venda  anterior  i  la 
nova.

Aquesta opció permet realitzar la devolució de tots o alguns dels 
articles involucrats en una venda. De nou, el sistema s'actualitza 
una  vegada  realitzada  la  devolució  (que  es  fa  de  la  mateixa 
manera com es fa un cobrament).

Aquesta opció permet tornar a imprimir un rebut. 
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Figura 35: Edició del rebut 5.
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Moviments de caixa
L'opció Moviments de caixa permet indicar entrades i sortides de diners de la 
caixa, sense que estiguin associades a cap venda.

La navegació és la següent:

“Principal -> Moviments de caixa”
PAS 1: Indiqueu el tipus de moviment: entrada o sortida.

PAS 2: Indiqueu la quantitat associada a l'entrada o sortida.

PAS 3: Registreu el moviment.

A la Figura 36 es mostra un exemple en el qual es registra la sortida de 25€.
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Figura 36: Registre de la retirada de 25 € de la caixa.
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Hi ha una sèrie de botons addicionals que permeten:

Crear un moviment nou.

Eliminar un moviment ja registrat.

Anar al primer moviment registrat.

Anar a l'anterior moviment registrat.

Anar al següent moviment registrat.

Anar a l'últim moviment registrat.

Esborrar l'edició actual.

Tancar caixa

La navegació corresponent és:

“Principal -> Tancar caixa”
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NOTA: És molt important realitzar aquest tancament al final de 
cada jornada. El tancament de caixa és necessari per controlar les 
vendes de cada dia i, a més, és el moment en què l'EinesTIC 
sincronitza les vendes realitzades des del TPV amb l'aplicatiu de 
gestió. A partir d'aquest moment, es podran consultar les factures 
corresponents a les vendes realitzades des del TPV, en l'opció 
Factura d'ingrés del menú Facturació del tauler de control. 
Aquestes factures estaran associades al client “clients TPV”.
El tancament de caixa també és necessari per tenir les dades 
correctament actualitzades a l'opció dels Formularis d'Hisenda al 
tauler de control.
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PAS 1: Inicieu el procés de tancament.

Sempre que s'hagi realitzat alguna acció des de l'últim tancament de caixa, estarà 
habilitat  el  botó  Tancar caixa.  Abans  de  prémer-lo,  cal  que  compareu  la 
quantitat en efectiu mostrada a la pantalla, amb l'existent a la caixa. Una vegada 
comprovades les quantitats, feu clic en el botó Tancar Caixa (Figura 37). 

PAS 2: Accepteu el missatge de tancament. (Figura 38)
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Figura 37: Exemple del tancament de la caixa.

Figura 38: Missatge de 
confirmació del tancament 

de caixa.
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PAS 3: Accepteu el  traspàs de les factures del  dia a l'aplicació de gestió.  En 
aquest moment es sincronitzaran els productes i es mostrarà una finestra amb el 
resultat del traspàs. (Figura 39)

PAS 4: Accepteu  el  missatge  que  indica  el  resultat  final  de  tot  el  procés  de 
tancament. (Figura 40) 

Informes de tancament de caixa
Per tal de realitzar un informe dels tancaments de caixa cal que seleccioneu:

“Principal -> Tancaments de caixa”
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Figura 39: Missatge informatiu del 
resultat de la sincronització de vendes, o 
comandes, realitzades durant la jornada. 

Figura 40: Missatge 
amb el resultat del 

tancament.
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Per mostrar l'informe premeu el botó Executar informe. (Figures 41 i 42)
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Figura 41: : Execució d'un informe de tancaments de caixa.
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És possible indicar una data d'inici i/o una data de fi. Per fer-ho, feu clic sobre els 
botons de calendari. 

  Botó d'edició de data i hora d'inici o fi.
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Figura 42: : Exemple d'un informe de tancament de caixa generat.
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Podeu modificar la data fent clic sobre el dia directament al calendari o mitjançant 
els botons següents:

Anar a l'any anterior.

 Anar al mes anterior.

Fixar el dia i l'hora actual.

Anar al mes següent.

Anar a l'any següent.

Podeu modificar l'hora mitjançant els botons:

Augmentar una hora.

Augmentar quinze minuts.

Augmentar un minut.

Retrocedir un minut.

Retrocedir quinze minuts.

Retrocedir una hora. 
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Figura 43: Finestra de selecció de data.
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Gestió de l'inventari

Productes
Des de l'opció:

"Administració -> Inventari -> Productes"

Podeu  visualitzar  tots  els  productes  carregats  de  l'aplicació  de  facturació. 
Inicialment,  la  pantalla  de  productes  (Figura  110)  mostra  tots  els  productes 
carregats.  Seleccioneu  el  producte  al  tauler  esquerre,  per  veure  les  seves 
característiques.
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Figura 44: Visualització de les característiques de la taronja.
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També  és  possible  filtrar  els  productes  per  les  seves  característiques.  Per 
exemple, a la Figura 111 es filtren els productes amb el preu de venda al públic 
menor de 3€.

Categories
Des de l'opció:

“Administració -> Inventari -> Categories”
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Figura 45: Visualització dels productes amb preu de venda menor de 3€.
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Podeu visualitzar  totes les  categories  o famílies  de productes (Figura  46).  La 
navegació associada és:

“Administració -> Inventari -> Categories”

Aquestes categories de productes també s'introdueixen en l'aplicació de gestió, i 
es sincronitzen quan s'inicia el TPV.

Cal  tenir  en  compte  que  les  imatges  associades  a  les  categories  s'han  de 
carregar des del TPV. Ho podeu fer amb:

 el botó de cerca de la imatge.

A continuació registreu el canvi prement:
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Figura 46: Exemple de categories
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 el botó de desa. 

Informes
Dins  de  la  gestió  de  l'inventari  s'inclouen  una  sèrie  d'informes  que  permeten 
obtenir informació rellevant sobre l'evolució del negoci.

Aquests informes mantenen l'estructura comentada als informes de tancament de 
caixa. Disposen de:

Una capçalera, que permet indicar una sèrie de paràmetres que filtrin el 
contingut final de l'informe.

Un botó, Executar informe.

Un espai per mostrar l'informe resultant.

Aquests informes es troben en:

“Administració -> Inventari”“

I són els següents:

Productes: informe que agrupa, per famílies, els productes que hi ha 
definits en l'aplicació.

Etiquetes de productes: etiquetes dels productes, on s'indica el 
preu de venda.

Catàleg: informe amb el catàleg complet.

Magatzems: unitats de cada producte per magatzem.

Existències: comparativa entre les unitats disponibles en estoc de 
cada producte i els límits establerts. Consulteu l'apartat Guia de gestió
de  productes per  a  més  informació  sobre  els  límits  d'estoc  de 
productes.
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Existències sota mínims: aquest  informe  permet  veure  quins 
productes estan sota el  mínim establert.  Consulteu l'apartat  Guia de
gestió de productes per a més informació sobre els límits d'estoc de 
productes.

Diari  d'existències: diferència  entre  entrades  i  sortides  de 
productes. 

Realització d'informes de vendes
Els informes de venda permeten mostrar i  agrupar diferent informació rellevant 
sobre les vendes realitzades a la botiga.

La navegació necessària per accedir a aquests informes és:

“Administració -> Vendes”

Els informes disponibles són:

Caixa per venedor: vendes agrupades per venedor.

Vendes de productes: vendes agrupades per producte.

Impostos: informe sobre els impostos implicats a les vendes.

Gràfic de vendes: gràfica general de vendes per venedor.

Gràfic vendes per producte: gràfica  general  de  vendes  per 
producte. 
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Manteniment del TPV

Usuaris
En un negoci amb diversos empleats sol ser important repartir les responsabilitats. 
En aquesta opció es permet configurar l'accés de les diferents persones que vagin 
a usar el sistema, delimitant els seus privilegis segons interessi.

La navegació associada a aquesta opció és:

“Administració -> Manteniment -> Usuaris”

Existeixen quatre nivells d'ús. Inicialment el sistema compta amb 4 usuaris, un de 
cada nivell:

Supervisor.

Encarregat.

Empleat.

Convidat.

En  aquesta  finestra  (Figura  1)  podeu  crear  usuaris  nous,  modificar  usuaris 
existents o esborrar usuaris.
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Un comportament habitual seria:

Modificar els usuaris per defecte, afegint els noms propis dels empleats 
de la botiga, segons el rol a què pertanyin.

Crear nous usuaris si és necessari.

Esborrar  els  usuaris  per  defecte  que  no  estiguin  representats  a  la 
botiga. 

Per a això, disposeu dels següents botons:

 botó per crear un nou usuari.

 botó per esborrar un usuari existent.
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Figura 47: Finestra de configuració d'usuaris.
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 botó per desar els canvis realitzats en un usuari.b

A la fitxa d'usuari podeu introduir el nom i :

 Carregar una fotografia.

Canviar la seva clau d'accés.

Rols
Aquesta opció permet crear, eliminar o modificar els rols d'usuari. 

Per a un ús avançat del TPV, consulteu el manual d'administració del producte 
OpenbravoPOS:

http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_Administrator_guide

Recursos
Aquesta opció permet modificar dades tècniques del sistema. 

Per a un ús avançat del TPV, consulteu el manual d'administració del producte 
OpenbravoPOS:

http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_Administrator_guide

Plantes
Aquesta opció permet  configurar diferents plantes del  restaurant.  Únicament  té 
sentit  quan l'execució del  TPV està definida com a restaurant  (vegeu l'apartat 
Configuració del TPV per a més informació sobre els diferents tipus d'execució).
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Taules
Podeu  configurar  les  taules  de  cada  planta  del  restaurant  mitjançant  aquesta 
opció. De nou, únicament té sentit quan l'execució del TPV està definida com a 
restaurant. 

Informe d'usuaris
El  sistema permet  imprimir  un informe amb etiquetes  representatives de cada 
usuari, indicant el nom, el rol i la fotografia. 

Aquest informe està disponible a:

“Administració -> Manteniment -> Informe d'usuaris”

Configuració del TPV
Al menú Sistema podeu accedir a l'opció de configuració del TPV:

“Sistema -> Configuració”
La resta d'opcions del menú són:

Canviar clau: Permet canviar la clau d'accés pròpia.

Impressora: Permet visualitzar els últims rebuts generats.

Sortir: Acaba la sessió de l'usuari, i torna a la pantalla inicial del TPV, 
perquè un altre usuari pugui entrar en el sistema. 

La finestra de configuració del TPV es divideix en quatre apartats:

Configuració de la base de dades: Aquest apartat ja ve omplert per 
defecte a la instal·lació del paquet ofimàtic EinesTIC.

Configuració  de  la  caixa  registradora:  En  aquest  apartat  podeu 
configurar el lector de codis de barres o les impressores.

Localització: En aquest apartat podeu configurar l'idioma de l'aplicació.
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Pagaments: En  aquest  apartat  podeu  configurar  els  modes  de 
pagament.

Configuració de base de dades

Les propietats que inclou són:

Driver (llibreria): Llibreria d'accés a la base de dades.

Driver (classe).Controlador d'accés de la base de dades.

Cadena de connexió: URL de connexió a la base de dades.

Usuari: Usuari d'accés a la base de dades.

Clau d'accés: Paraula de pas per accedir a la base de dades 

Configuració de la caixa registradora
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AVÍS:  Aquest apartat l'omplirà el procés d'instal·lació de la suite 
einesTIC automàticament. Modifiqueu aquestes opcions únicament 
si sou usuaris avançats. 

Figura 48: Configuració de la base de dades.
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Les propietats relacionades amb la configuració de la caixa registradora (Figura 
49) són:

Nom: Introduïu aquí el nom de la botiga.

Aspecte: Aparença  del  sistema.  S'inclouen  diversos  temes  que  us 
permetran canviar el fons de pantalla, el tipus de lletra, etc.

Pantalla: Podeu configurar com voleu veure l'aplicació:

window: dins una finestra, com qualsevol altra aplicació.

fullscreen: ocupant tota la pantalla.

Tiquets: Podeu escollir la forma com es treballarà amb les vendes:

simple:Sel·leccioneu  aquesta  opció  si  no  voleu  permetre  la 
realització de vendes paral·leles.

estàndard:  És  l'opció  per  defecte  (l'opció  detallada  en  el 
manual)

restaurant: Sel·leccioneu aquesta opció si voleu que totes les 
vendes  calgui  associar-les  a  una  taula  determinada.  Aquesta 
opció té sentit si tenim configurades les taules al TPV.

Visor de clients: Podeu configurar un visor que mostri als clients 
l'import total de la seva compra.

Impressora: Podeu escollir quina serà la impressora principal. 
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Figura 49: Configuració de la caixa registradora.
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Impressora 2: Configuració  d'una  impressora  addicional.  Aquesta 
opció podria ser interessant, per exemple, si voleu imprimir els rebuts a 
la cuina del restaurant per tal d'informar de les comandes en curs.

Impressora 3: Configuració d'una altra impressora addicional.

Balança: Amb  aquesta  opció  podeu  configurar  una  balança  per  a 
pesar productes.

Escàner: Amb aquesta opció podeu configurar un lector de codis de 
barres. 

Localització
En aquest apartat es configura l'idioma de l'aplicació. Podeu definir un format per 
a les dates, monedes o números. (Figura 50)

Aquesta configuració es divideix en dos:

Localització: En  aquesta  opció  podeu  seleccionar  l'idioma  (per 
defecte serà català),  que determina el format per defecte dels  valors 
monetaris, numèrics, dates i hores.

Modificació dels paràmetres establerts amb l'idioma:

Sencer
Decimal
Moneda
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Figura 50: Localització del sistema.
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Percentatge
Data
Hora
I Data i Hora

En  aquestes  opcions  podeu  canviar  els  formats  per  defecte  fixats  per 
l'idioma seleccionat. 

Pagaments
En aquest  apartat  podeu configurar  la  integració  del  TPV amb un sistema de 
pagament amb targeta. (Figura 45)

Les propietats relacionades amb la configuració de pagament són:

Id. de comerç: L'identificador del comerç.

Clau de comerç: La clau (paraula de pas) de pagament associada al 
comerç.

Passarel·la pagament: Proveïdor de pagament

Lector de targetes: Configuració del dispositiu lector de targetes. 
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Figura 51: Configuració del lector de targetes.
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