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Wstęp 

Dziękujemy za wybór programu Szop, przeznaczonego do obsługi sprzedaży detalicznej  

w sklepach wyposażonych w drukarki fiskalne marki ELZAB. Program w aktualnej wersji 

obsługuje drukarkę z numerem NIP posiadacza licencji.  

Program działa na komputerach z systemem MS Windows (od XP wzwyż) i współpracuje  

z czytnikami kodów kreskowych i wagami co umożliwia stworzenie systemu sprzedaży 

odpowiedniego dla rozmaitych branż i rozmiarów obrotu. 

Logowanie 

Uruchomienie programu Szop standardowo wymaga podania kodu PIN kasjera (maksimum 4 

cyfry). Jeśli program uruchamia się go po raz pierwszy lub kiedy nie zapisano w nim żadnych 

kasjerów, do otwarcia programu wystarcza kliknięcie przycisku Enter na pinpadzie. 

 

Aby edytować listę kasjerów należy uruchomić funkcję głównego menu Logowanie. Pierwszy 

zapisany na liście kasjer ma uprawnienia szefa, co oznacza, że tylko on będzie miał 

uprawnienia do edycji listy i danych kasjerów. Jeśli w programie zalogowany jest kolejny na 

liście kasjer, przyciski Edytuj, Dodaj i Usuń są wyszarzone, co oznacza, że uruchamiane nimi 

funkcje są niedostępne. Przycisk Wyloguj pozwala użytkownikowi wylogować się  

z programu. 
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Lista kasjerów zawiera numery porządkowe i nazwiska kasjerów, stan gotówki na początku 

zmiany, numer porządkowy zmiany i status (zaznaczony Otwarty jeśli nie wydrukowano 

raportu Zamknięcia zmiany kasjera). 
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Ustawienia 

Zanim rozpocznie się regularną pracę z programem ELZAB Szop należy określić 

podstawowe parametry jego działania. W tym celu należy wybrać pozycję menu głównego 

Ustawienia, a następnie wprowadzić parametry w oknach otwieranych przyciskami 

pionowego menu grupującego je tematycznie. 
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Drukarka fiskalna 

 

Parametry połączenia programu z drukarką fiskalną oraz model drukarki można wprowadzić 

ręcznie. Do sprawdzenia ich poprawności służy przycisk Test połączenia. Jeśli nie znamy 

parametrów połączenia, możemy użyć przycisku Autodetekcja, który uruchomi funkcję 

wykrywania przez program drukarki na portach COM komputera. Prawidłowe parametry 

połączenia zapisujemy w programie przyciskiem Zapisz znajdującym się na dole ekranu. 

 

 
Aktualna lista drukarek obsługiwanych przez program Szop. 

Stawki VAT 

 
 

Aby dodać towary do programu należy uprzednio zapisać w nim stawki VAT. Można je 

najpierw zdefiniować w Ustawieniach a następnie wysłać do drukarki fiskalnej (Zapisz VAT 

do drukarki), albo zaprogramować je w drukarce fiskalnej, a potem pobrać je z niej do 
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programu (Czytaj VAT z drukarki). Po wypełnieniu pól stawek trzeba je zapisać w programie 

przyciskiem Zapisz, znajdującym się na dole ekranu. 

Drukarka komputerowa 

 
 

Jeśli zamierzamy korzystać z wydruków na drukarce komputerowej zainstalowanej  

w systemie Windows (faktury, raporty) to należy ją wybrać z listy rozwijalnej w polu 

Drukarka. Zwroty można drukować albo na drukarce fiskalnej, albo na zdefiniowanej tu 

drukarce komputerowej. 

Dane do faktury VAT 

 
 

Dane do faktury VAT (w skrócie FV) dotyczą sprzedawcy. Zmiany wprowadzone w polach 

formularza program zapamiętuje po użyciu przycisku Zapisz, znajdującego się u dołu ekranu. 
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Jednostki miary 

 
 

W programie można zdefiniować dowolną ilość jednostek miary towarów, a przyciski Edytuj, 

Usuń, Dodaj, znajdujące się u dołu ekranu umożliwiają zmiany słownika jednostek miary. 

Grupy towarowe 

 
 

W programie można zdefiniować dowolną ilość grup towarowych, a przyciski Edytuj, Usuń, 

Dodaj, znajdujące się u dołu ekranu umożliwiają zmiany słownika grup towarowych. 

Kody wagowe 
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Jeśli zamierzamy sprzedawać towary oznaczone kodami wagowymi, należy w Ustawieniach 

podać prefiks identyfikujący kod wagowy i określić jego długość (6 lub 7 cyfr). 

Wprowadzone parametry program zapamiętuje po użyciu przycisku Zapisz, znajdującego się 

na dole ekranu. 

Wygląd 

 
 

Program pozwala zmienić wygląd interfejsu w zakresie koloru, czcionki oraz jej rozmiaru 

(mała, średnia, duża). Tło jest ustawione systemowo, zatem wybierając kolor elementów 

(przyciski, paski, etc) należy mieć na uwadze odpowiedni kontrast, który umożliwi ich 

widoczność. Aby zmiany wyglądu działały trzeba je zapisać przyciskiem Zapisz, znajdującym 

się na dole ekranu i ponownie uruchomić program. 
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Waga 

 
 

Współpraca programu Szop z wagą wymaga podania numeru portu COM, do którego 

podłączona jest waga i wybrania protokołu wagi (ELZAB lub Angel). Prawidłowość 

wybranych parametrów można sprawdzić funkcją Test połączenia, która wyświetli wagę 

towaru na podłączonej wadze. Program zapamiętuje ustawienia wagi po użyciu przycisku 

Zapisz, znajdującego się na dole ekranu. 

Kopia 

 
 

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych w programie należy regularnie wykonywać kopie 

bezpieczeństwa. Częstotliwość wykonywania kopii zależy od ilości transakcji. Przycisk 

Wykonaj kopię tworzy kopię bazy danych i zapisuje ją w wybranej lokalizacji. W przypadku 

utraty danych można je odtworzyć z kopii bezpieczeństwa przycisk Odtwórz z kopii. 

Po dłuższej pracy duża ilość danych w bazie może spowolnić działanie programu, aby je 

przyspieszyć można użyć funkcji Kompaktuj bazę.  
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Sprzedaż 

Program Szop służy do obsługi czynności sprzedażowych w zakresie wystawiania paragonów 

i faktur sprzedaży na podstawie paragonów. Współpracuje wyłącznie z drukarkami fiskalnymi 

marki ELZAB. Paragony są drukowane dopiero po ich zamknięciu, co oznacza, że do 

momentu wydrukowania można je edytować, dodając i usuwając pozycje, ilości i ceny. 

 

Cennik 

Cennik stanowi bazę asortymentów dostępnych do sprzedaży za pomocą programu Szop. 

Cennik może zawierać następujące kategorie asortymentowe: towary, usługi, opakowania 

(zwrotne) i wyroby tytoniowe (wyróżnione ze względu na zakaz udzielania rabatu).  

 
 

Dodanie pozycji do cennika może nastąpić pojedynczo za pomocą funkcji Dodaj lub 

zbiorowo przez import z pliku tekstowego w formacie ELZAB. 

Aby zapisać asortyment do cennika wystarczy podać jego unikalną Nazwę na paragonie 

(minimum 5 znaków). Długość nazwy na paragonie praktycznie ogranicza typ 

wykorzystywanej drukarki fiskalnej ELZAB, nawet jeśli w polu wpisano więcej znaków. 

Nazwa pełna może być użyta na fakturze VAT. Jednostki miary, grupy towarowe i stawki 

VAT definiuje się w Ustawieniach programu Szop. W przypadku wyboru podzielnych 

jednostek miary należy podać ilość miejsc po przecinku dla ilości. 
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Format pliku importu: 

plu \t nazwa \t id_vat \t id_grupy \t miejsc po przecinku \t id_jm \t blokowany \t ean \t cena \t 

butelka \t tyton 

gdzie:  

\t – tabulator 

plu - numery porządkowe od 1 do N 

nazwa - nazwa na paragonie 

id_vat - numer porządkowy stawki VAT od 1 do 7 

id_grupy - numer porządkowy grupy od 1 do N 

miejsc po przecinku - 0, 1, 2, 3 

id_jm - numer porządzkowy jednostki miary od 1 do N 

blokowany – 0 

ean - kod kreskowy lub 0 jeśli brak 

cena - cena w groszach lub 0 jeśli brak 

butelka - 0 lub 1 jeśli to butelka 

tytoń - 0 lub 1 jeśli to wyrób tytoniowy. 

Kodowanie - Latin2 (CP852) 
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Wystawianie paragonu 

Okno z nowym paragonem otwiera się zaraz po zalogowaniu nowego kasjera. 

 
Dodanie pozycji do paragonu polega na jej wybraniu z Cennika, za pomocą wpisania w pole  

z lupką fragmentu jej nazwy, co powoduje wyświetlenie się krótkiej listy pozycji Cennika 

zawierających wpisany fragment lub przez otwarcie cennika ikoną ze znakiem zapytania, 

odnalezienie jej za pomocą filtrowania po nazwie lub kodzie i wybranie przyciskiem wybierz. 
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Po dodaniu pozycji można edytować zawartość paragonu za pomocą przycisków ułożonych 

pod listą pozycji. Przycisk Edytuj otwiera kartotekę asortymentu i umożliwia dokonanie jej 

bieżących zmian. Po prawej stronie paragonu znajdują się przyciski działające na cały 

paragon, a pod nimi jest okno wyświetlająca dane dotyczące podświetlonej pozycji paragonu. 

 
 

Paragon można zapisać i zamknąć jego okno i otworzyć nowy pusty paragon. Taki zapisany 

ale nie wydrukowany paragon będzie można ponownie otworzyć do edycji z poziomu Listy 

paragonów, którą otwiera się funkcją Menu główne→Raporty→Lista paragonów. 

Zamknięcie paragonu wykonuje się uruchamiając przycisk Zapłata, który otwiera okno 

rejestracji płatności. Program uwzględnia możliwość zapłaty: gotówką, kartą, ale także 

bonami. Pole NIP klienta umożliwia drukowanie na paragonie tej informacji. 
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Przycisk Drukuj paragon wysyła polecenie wydruku paragonu na drukarkę fiskalną i po jego 

wykonaniu zamyka paragon fiskalny. 

Klienci 

W programie można zapisać bazę kontrahentów, w tym celu otwieramy ich listę funkcją 

Menu główne→Klienci. 

 
 

Lista klientów zawiera dane o klientach konieczne do wystawienie faktury VAT z paragonu. 

Przycisk wybierz jest aktywny po otwarciu listy przez funkcję wystawiania faktury VAT  

z paragonu. Przycisk Dodaj otwiera okno do wprowadzenia danych klienta. 
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Pole Uwagi można wykorzystać dowolnie, np. wpisując telefon kontaktowy, lub adres poczty 

elektronicznej klienta. 

Faktura do paragonu 

Program umożliwia wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu. Aby taką fakturę 

wystawić należy otworzyć listę paragonów Menu główne→Raporty→Lista 

paragonów.Paragony niezakończone (niewydrukowane) są oznaczone zieloną czcionką. 

Faktury można wystawić wyłącznie do paragonów wydrukowanych. 

 

Przycisk FV otwiera okno Lista klientów, w którym wybiera się zarejestrowanego tam klienta 

lub wprowadza nowego i dopiero potem wybiera. Na tle listy paragonów pojawia się okno 

polecenia wydruku faktury na drukarce A4. 
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Raporty 

Program Szop udostępnia raporty po użyciu funkcji Menu główne→Raporty.  

Raport Zamknięcie zmiany pozwala rozliczyć kasjerowi kasę na zakończenie zmiany  

i wydrukować je przyciskiem Drukuj na drukarce fiskalnej, na której także drukuje się raport 

Dobowy fiskalny, raport Miesięczny, raport Okresowy sprzedaży, Pokwitowania wpłaty  

i Pokwitowania wypłaty i Raport VAT. Lista paragonów jest omawiana w rozdziale 

dotyczącym sprzedaży. Lista KP/KW zawiera stany kasy na otwarciach i zamknięciach zmian 

oraz wpłaty i wypłaty z kasy. Lista zwrotów zawiera zarejestrowane zwroty zakupionych 

asortymentów (wartość, data sprzedaży, klient).  

 
Raport sprzedaży umożliwia przeanalizowanie sprzedaży w zadanym okresie szczegółowo dla 

całego asortymentu lub wybierając bestsellery, niechodliwe lub ich konkretne grupy. 
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Przed wydrukowaniem raport sprzedaży można zobaczyć w oknie podglądu i wydrukować na 

drukarce komputerowej lub wyeksportować do pliku. 
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