
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eKasa – Návod na synchronizaci eKasy s 

ekonomickým systémem POHODA 
 
 
 
 
  



  
 

1. Úvod 
eKasa může být použita dvojím způsobem z pohledu firemních dat: 

- Samostatná eKasa – v tomto případě jsou veškeré informace (prodejní doklady a stav skladu) 
vedeny přímo v eKase a eKanceláři 

- eKasa synchronizovaná s firemním ekonomickým systémem – v takovém případě je hlavní databází 
pro data firemní ekonomický systém. eKasa je v tomto případě externím pokladním zařízením, který 
synchronizuje data s firemním ekonomickým systémem. Jedná se především o prodejní doklady a 
skladové zásoby. 

eKasa bude postupně propojena s nejrozšířenějšími ekonomickými systémy na českém trhu (Pohoda, 
Money, Helios) 

2. eKancelář – manuální synchronizace dat se systémem POHODA 
Manuální synchronizace je nejjednodušším způsobem, jak synchronizovat data mezi eKasou a 
ekonomickým systémem POHODA. Synchronizace probíhá pomocí importu a exportu XML souborů. 
Uživatel má zároveň tento proces plně pod kontrolou a přesně ví, kdy jaká data byla synchronizována. 

 
Menu pro synchronizaci dat naleznete v eKanceláři v menu Nastavení pokladny 
 

 
 
Upozornění: 
V případě synchronizace Skladu eKasy s účetním systémem, budou aktuální skladová data eKasy přepsána 
skladovými daty z účetního systému. Tato změna je nevratná 
Zálohu aktuálních dat eKasy lze provést přes: Menu/Nápověda/Záloha na USB/Archivace údajů 
Sychronizace je povolena, pokud uživatel potvrdí, že je srozuměn s touto informací.  
 
Menu eKanceláře nabízí dvě možnosti přenosu dat: 
 



  
 

2.1 Import dat z POHODY do eKanceláře 
Importem se rozumí nahrání XML souboru obsahujícího aktuální stav skladu do eKasy 
Tento XML soubor je nutno vyexportovat pro požadovaný sklad z POHODy. 
 
POHODA umožňuje XML import/export přes příkazový řádek nebo prostřednictvím XML průvodce. 
Podrobně jsou tyto postupy popsány v uživatelské příručce k Ekonomickému systému POHODA 
https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ 
 
Vygenerovaný XML soubor je potřeba uložit na disk počítače, který je používán pro eKancelář. 
Následně uživatel:  

1. Vybere požadovaný XML soubor pro import 
2. Pomocí tlačítka Import nahraje data do eKanceláře a eKasy  

 

 
 

2.2 Export dat z eKanceláře do POHODy 
Exportem se rozumí přenos prodejních dokladů pomocí XML souboru z eKanceláře/eKasy do POHODy 

1. Export prodejních dokladů lze z eKanceláře provést pomocí tlačítka Export 
2. Exportovaný soubor se stáhne do stažených souborů 

 

 
 
Následně je potřeba XML soubor s Prodejkami uložit na disk počítače, na kterém je instalována POHODA 
pomocí XML importu nahrát data do POHODy.  
Více info k XML importu dat do POHODy viz: https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ 
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