
Efektívne pracujem
s pokladničnými 
dokladmi!
Jednoducho, komfortne 
a priamo v programe ADAM.

Modul Prepojenie s ERP

Modul Prepojenie s ERP je nadstavbový modul programu ADAM 3.0, ktorý zabez-
pečuje vzájomnú komunikáciu medzi programom a fiškálnou pokladnicou. Je nevy-
hnutným prvkom pre vystavovanie pokladničných dokladov prostredníctvom fiškálnej 
pokladnice. Vďaka intuitívnemu ovládaniu modulu a jeho praktickým možnostiam sa 
môžete naplno venovať svojej práci.

Základné vlastnosti modulu:

 Vystavenie pokladničného dokladu 
cez ERP/FT za platbu v hotovosti 
alebo kartou

 Tlač rozpisu účtovaných položiek 
ako prílohu k pokladničnému 
dokladu

 Vystavenie paragónu pri poruche  
ERP/FT

 Spúšťanie procesov súvisiacich 
s legislatívnymi pravidlami 
používania ERP/FT priamo 
z programu



Modul Prepojenie s ERP je plne integrovaný do programu 
a svojím prehľadným a intuitívnym prostredím ponúka jedno-
duchú a rýchlu prácu s pokladničnými dokladmi. Vystavenie 
dokladov sa tak stane súčasťou vykazovania pre zdravotné 
poisťovne.

V  závislosti od typu ERP/FT (resp. modelu) sú k  dispozícii 
detailné nastavenia, ktorými je možné zvoliť spôsob platby 
(hotovosť, platobná karta) a prispôsobiť obsah pokladničné-
ho dokladu (tlač údajov pacienta, vlastný text v hlavičke/päte 
dokladu). Súčasťou vystavenia dokladu je aj tlač rozpisu do-
platkov pacienta.

Podpora modulu
Nadstavbový modul Prepojenie s  ERP aktuálne podporuje 
komunikáciu s  vybranými fiškálnymi tlačiarňami spoločností 
BOWA s.r.o., EUROPEA ES, s.r.o. a ELCOM s.r.o. 

Na používanie fiškálnej tlačiarne je nevyhnutné mať zavedený 
cenník v programe ADAM 3.0.

Modul Prepojenie s ERP Efektívne pracujem s pokladničnými dokladmi!

09
15

 | 
1.

0 
| S

K
 | 

M
od

ul
ov

ý 
lis

t 
Pr

ep
oj

en
ie

 s
 E

RP

Podporované ERP / fiškálne tlačiarne:
•  BOWA s.r.o. 

Model: Pegassino, POS BIXOLON, SMARTPRINTER
•  EUROPEA ES, s.r.o. 

Typ: Easy-POS.2010, model: EPSON TM-T88 
•  ELCOM s.r.o.

Na základe individuálnej dohody možné modely:
Euro-50 Medi, Euro-50T Mini, Euro-50TE Mini, Euro-150TE Flexy, 

Euro-2100TE, MiniEFox.

Hlavné výhody modulu:
•  Komfortná a efektívna práca s pokladničnými dokladmi 

priamo v programe ADAM 3.0
•  Tlač pokladničných dokladov priamo cez program 

ADAM 3.0
•  Minimalizácia času pri vystavovaní pokladničných dokla-

doch
•  Bohatá funkcionalita modulu poskytujúca detailné nasta-

venia práce s bločkami

CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 
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