
AKO NA TO
Vážený zákazník, 

pripravili sme pre Vás stručný a zrozumiteľný návod “ako na to”, respektíve ako si poradiť s 
vyplnením formulára ASOL e-Kasa audit.

V prvom rade Vás chceme poprosiť o dôkladné a presné vyplnenie údajov. Tieto informácie 
majú slúžiť na to, aby sme pre Vás vedeli pripraviť a zabezpečiť plynulý prechod na fiškálne pokladne 
podľa novej legislatívy.



Formulár identifikačných údajov

Formulár nájdete na linke http://zakaznik.hotelovesystemy.sk/DBZPublicWS/login.do.

Formulár identifikačných údajov, t.j. prihlasovací formulár, slúži na zadanie identifikačných 
údajov. Po ich overení bude používateľ presmerovaný na formulár ASOL e-Kasa audit.

Pre správne pokračovanie je potrebné na formulári vyplniť systém, BlueGastro alebo Horec, 
a inštalačné číslo v dekadickom tvare, tzn. iba s použitím numerických znakov.

Inštalačné čísla pre systémy môžete nájsť v hlavnom menu:

 Pre systém BlueGastro: Servis - Špeciálne Služby - Technické Informácie - Inštalačné Číslo 
(vpravo)

 Pre systém Horec: Servis - Špeciálne Služby - Technické Informácie - Inštalačné Číslo (vpravo)

Pokiaľ je Vám známa linka, na ktorú Vás presmeruje prihlasovací formulár, môžete využiť 
linku s tzv. UIN, respektíve jedinečným identifikačným kľúčom.

http://zakaznik.hotelovesystemy.sk/DBZPublicWS/login.do




Formulár “ASOL e-Kasa audit”

Formulár zhromažďuje potrebné údaje pre zabezpečenie plynulej implementácie novej legislatívy na 
prevádzke.

V pravom hornom rohu formulára je umiestnený vyberač prevádzky. Slúži na prepínanie medzi 
prevádzkami, v prípade, že ich máte viac, alebo máte oba systémy BlueGastro a Horec. Pokiaľ sú 
údaje za konkrétnu prevádzku spracované, tzn. po správnom vyplnení údajov bolo potvrdené tlačidlo
spracovať, tak názov takejto prevádzky bude vo vyberači vyznačený šedou farbou.

Po vyplnení všetkých povinných údajov je potrebné potvrdiť tlačidlo , čím 
potvrdíte vyplnené údaje a tie sa následne uložia do našej databázy.

V častiach Kontaktná osoba, Aktuálna servisná organizácia a Pokladne je tlačidlo . Pri 
potvrdení tohto tlačidla Vám formulár ponúkne možnosť skopírovať danú časť informácií do 
ostatných prevádzok, pokiaľ ich máte viac ako jednu. V prípade, že potvrdíte kontrolnú otázku 
„Skopírovať údaje na ostatné prevádzky?“, dôjde aj k čiastočnému spracovaniu údajov, respektíve 
čiastočnému uloženiu do našej databázy.

Kontaktná osoba
Informácie o kontaktnej osobe sú pre nás dôležité, aby sme vedeli, ktorú kompetentnú osobu 
môžeme osloviť v prípade priamej komunikácie pri riešení implementácie e-Kasa. Všetky položky 
tejto časti formulára sú povinné.

Upozorňujeme, že v položke Telefón je možné použiť iba numerické znaky, prípadne medzery a znak 
“+” na začiatku telefónneho čísla. E-mailová adresa musí mať správny tvar. Je možné zadať aj viac 
emailových adries, ale tie musia byť oddelené bodkočiarkou „;“.



Aktuálna servisná organizácia
Taktiež je pre nás dôležitá servisná organizácia, ktorá Vám doteraz zabezpečovala servis ohľadom 
fiškálnych tlačiarní. Ako iste viete, nová legislatíva už so servisnými organizáciami nepočíta, ale tieto 
údaje sú dôležité, aby sme vedeli zladiť a zabezpečiť súčinnosť terajšej servisnej organizácie pri 
implementácii novej legislatívy. Ako servisnú organizáciu máte možnosť vybrať buď konkrétnu 
spoločnosť, alebo položku označenú slovom iná. V prípade, že zvolíte iná, sprístupní sa položka 
Názov, kde je potrebné uviesť názov Vašej servisnej organizácie. Položka Názov a položky Kontaktu 
na servisného technika sú  povinné. 

Upozorňujeme, že v položke Telefón je možné použiť iba numerické znaky, prípadne medzery a znak 
“+” na začiatku telefónneho čísla. E-mailová adresa musí mať správny tvar. Je možné zadať aj viac 
emailových adries, ale tie musia byť oddelené bodkočiarkou „;“.

Popis / Požiadavka
V tejto položke nám môžete uviesť Vašu požiadavku, prípadne informácie, ktoré sú špecifické pre 
Vás a Vašu prevádzku a myslíte si, že by sme o nich mali vedieť. Táto položka nie je povinná.

Napríklad môžete uviesť predbežný termín možného update-u.

Pokladne
V časti Pokladne je potrebné vyplniť všetky pokladne, pokiaľ ide o prevádzku so systémom 
BlueGastro. V prípade ide o prevádzku so systémom Horec je postačujúce vyplniť informácie o prvej 
pokladni.



Kde je možné nájsť označenie modelu tlačiarne
BIXOLON SRP350
BIXOLON SRP350N
BIXOLON SRP350II
BIXOLON SRP350plus
BIXOLON SRP350plusII

Epson TM-88
EPSON TM-T88III
EPSON TM-T88IV
EPSON TM-T88V

Bixolon SRP-150

Bixolon SRP-270

Bixolon SRP-275



Bixolon STP-131

Bl-112IIBT

Epson TM-T90

Epson TM-U210

Epson TM-U220



GPrinter 57T

GPrinter 57TO

GPrinter 76IO

GPrinter 80TO



Lukhan LK-T20

OKPrint-085

NCR 7197

Wincor TH-210



Wincor TH-230
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