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1. Úvodem  

 
 Program CDriver je určen jako můstek pro komunikaci mezi Pokladním systémem CONTO 

a dalším software (skladovým…). Je navržen tak, aby byla zachována co nejvyšší kompatibilita se 
systémy QMP a proto obsahuje i obdobné příkazy a strukturu dat.  

 

2. Popis jednotlivých souborů 

 
Cdriver.exe  - vlastní program 
Cdriver.ini  - základní nastavení programu 
Cdriver.cdc  - soubor s příkazy (výchozí) 
Cdriver.log  - Soubor obsahující LOG 
Cdriver.end  -  Soubor s výsledkem posledního spuštění 
 
 

3. Soubor Cdriver.exe – parametry programu 

 
Příkaz: Cdriver.exe [cdcfile]  
 
Cdcfile obsahuje název souboru s příkazy (včetně cesty). Pokud parametr není uveden, použije se 
výchozí soubor Cdriver.cdc 
 
 

4. Soubor Cdriver.ini – nastavení programu 

 
Tento soubor obsahuje základní nastavení chování programu Cdriver. 
 

ClearLog=1   - 0 .. nemazat log (výchozí) 
- 1 .. při startu vymazat log  
- 2 .. při startu přesunout log do zálohy 
- 3 .. po startu vymazat a po ukončení přesunout log do 

zálohy 
 

LogToFile=1   - Logovat do souboru (úplný log) 
LogToFileLevel=3  - Úroveň záznamů log (0 chyby, 3 běžný a 9 vše) 
SimpleLog=1   - Logovat do souboru (jednoduchý log) 

(pokud SimpleLog=1, tak nastavení LogToFile bude 
ignorováno) 

 
ClearCommandLog=1 - 0 .. nemazat log 

- 1 .. při startu vymazat log (výchozí) 
- 2 .. při startu přesunout log do zálohy 
- 3 .. po startu vymazat a po ukončení přesunout log do 

zálohy 
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5. Soubor Cdriver.cdc – příkazový soubor 

 
Tento soubor obsahuje nastavení komunikace a jednotlivé příkazy. Po spuštění program prochází 
všechny řádky od začátku a zpracovává příkazy. Pokud řádek začíná středníkem, je ignorován. 
Zde je výpis jednotlivých příkazů a nastavení.  
 
 
ABORT   1 = Zobrazí tlačítko pro přerušení komunikace, výchozí hodnota je 1 
RESULT  1 = Bude vytvořen soubor Cdriver.end obsahující výsledek, výchozí hodnota je 1 
ERRMESSAGES  0 = nebudou zobrazována chybová hlášení, výchozí hodnota je 1 
RETRYCONNECT 0 = Cdriver nebude zkoušet opakování připojení k serveru (s dotazem), pokud nebylo 

navázáno hned poprvé. Výchozí hodnota je 1 = dotázat se a zkusit.  
STOPONERROR  1 = při chybě příkazu zastaví provádění, výchozí hodnota je 1 
VISIBLE 0 = nebude zobrazeno okno s průběhem – možnost nastavit také v cdriver.ini, výchozí 

hodnota je 1 
IP   IP adresa, se kterou bude komunikovat (127.0.0.1 nebo 127.0.0.1:22706), povinný 
PORT   Port, přes který se bude komunikovat (výchozí hodnota je 22706) 
LOGINPASS  Přihlášení do systému - heslo obsluhy, která má práva na práci s Driverem, povinný 
LOGINPASSENC Přihlášení do systému zakódovaným heslem 
LOGINENCODE 1 = stávající hesla budou při prvním spuštění CMD automaticky zakódovaná pro počítač, na 

kterém je CMD spuštěn. Stávající LOGINPASS=11111 bude nahrazen 
LOGINPASSENC=(zakódované heslo 11111) 

 ¨ výchozí hodnota je 0 
THOUSANDSEPARATOR Oddělovač tisíců pro QMP export import (nepovinné, výchozí je bez oddělovače) 
   Např. THOUSANDSEPARATOR =. 
DECIMALSEPARATOR Oddělovač desetinný pro QMP export import (nepovinné, výchozí je čárka) 
   Např. DECIMALSEPARATOR=, 
QMPCONVERTTAX QMP – převádět DPH 5 na 3 a obráceně, (nepovinné, výchozí je 0) 
MODIFDIFF  číselná hodnota pro konverzi modifikátorů (nepovinné, výchozí je 4000000) 
FORCEREPORTHEADER 1 = v závěrkách CSV bude hlavička, výchozí je 0 
PRICELEVELPARTS  0 = cenové hladiny budou exportovány tak jak jsou v tabulce  

   PRICELEVELCOUNT je ignorováno 
 1 = cenové hladiny jako samostatné sloupce podle PRICELEVELCOUNT 
   Pokud PRICELEVELCOUNT=0, tak nic 
 2 = jeden sloupec s oddělovačem ‘#’ počet podle PRICELEVELCOUNT  
   Pokud PRICELEVELCOUNT=0, tak nic 
Výchozí je 0 

PRICELEVELCOUNT počet exportovaných cenových hladin (-1, 0..100) 
   -1 znamená, že počet se vezme dle tabulky 
QMPTRIMMING  pokud 0, tak nebudou ořezávány obsahy sloupců v importech 

(výchozí je zapnuto ořezávání) 
QMPNUMBERSCOUNT při importu ve formátu QMP počet míst pro id čísla pro skupinu a oddělení.  

Standardně 3 = např. D001  
QMPPLUIDASNUMBER při importu ve formátu QMP bude PLUID převedeno na číslo (001 se převede na 1) 
LOG   0,1,2 = úroveň logu (0 vypnuto - výchozí, 1 zapnuto, 2 podrobný  
CONTO   1 = Umožní se připojit na server Conto, výchozí hodnota je 1 
 
NEWFILE=plu.csv Vytvoří nový soubor s nastaveným názvem (pozor, stávající bude přepsán) 

(lze použít proměnné %DATEDB% %TIMEDB% které budou nahrazeny aktuálním datem 
a/nebo časem) 

FILE=plu.csv  Otevře soubor s nastaveným názvem, data budou přidávána na konec 
 (lze použít proměnné %DATEDB% %TIMEDB% které budou nahrazeny aktuálním datem 
a/nebo časem) 

 
DELETEACTUALFILE Vymaže aktuální soubor 
CLEARACTUALFILE Vymaže obsah aktuálního souboru (velikost=0) 
WRITELINEACT=line Přidá na konec aktuálního souboru řádek [line] a odřádkování CRLF 
WRITEDATAACT=data Přidá na konec aktuálního souboru řádek [data]  
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COMMAND=  Příkazy kompatibilní s QMP 
   D10000  - Stažení souboru PLU 
   D5000  - Stažení souboru skupin zboží 
   D1900  - Stažení souboru Oddělení 
   RUX001  - Načtení už. Zprávy 001 v modu X  
   RUZ001  - Načtení už. Zprávy 001 v modu Z (s výmazem) 
   RUC001  - Výmaz zprávy č. 001 
   RUZ001  - Načtení už. Zprávy 001 v modu Z (s výmazem) 
   RUC001  - Výmaz zprávy č. 001 
   CPX  - Výmaz všech PLU 
   CPX#par1#par2#par3 - Výmaz všech PLU s dalšími parametry – viz níže 

RUX001#ALLUSR - Načtení už. Zprávy 001 v modu X podle obsluh 
RUZ001#ALLUSR - Načtení už. Zprávy 001 v modu Z podle obsluh 

 
 
 
UPLOAD=  Import dat ze souboru typu QMP.  Ignoruje stav skladu u PLU. 

Podporovány jsou: 
   10000  – PLU 
   5000  – Skupiny zboží 
   1900  - Oddělení   
UPLOADS=  Import dat ze souboru typu QMP. Zároveň nastaví i stav skladu v PLU 
 
Příkazy nové (detailní popis příkazů je níže) 
 
XMLIMPORT=Tabulka 
XMLEXPORT=Tabulka 
CSVIMPORT=Tabulka#Parametr1#Parametr2#Parametr3 
CSVEXPORT=Tabulka#Parametr1#Parametr2 

 
COMMAND=SENDTOSERVER#Parametr1#Parametr2  
COMMAND=READFROMSERVER#Parametr1#Parametr2  
COMMAND=DEFAULTS#Parametr1 
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6. Jednotlivé příkazy 

 
XMLIMPORT=Tabulka#Parametr1#Parametr2 

 
Příkaz importuje tabulku z aktuálního souboru (FILE=…). Parametry: 
 
Tabulka   - název tabulky ze systému. Viz seznam tabulek. 
Parametr1 - typ  

Popis typu záznamu podle tabulky 
CXPLU, PLU  - hodnoty  P – PLU 

D – Skupiny zboží 
G – Oddělení 
V – Náhledy 

 
CXUNIT, UNIT  - hodnoty  S – Stoly 

P – Pokoje 
Z – Zákaznické účty 
 

  Pro ostatní tabulky ponechte typ záznamu prázdný 
 

Parametr2 - možnosti importu oddělené čárkou 
PLUIDASNUMBER  - Při importu bude PLUID převedeno na číslo (001 se převede na 1) 
UPDATE   - tabulka se před importem nesmaže  

 
Tagy table (akce platí pro celé XML) a record (akce platí jen pro daný záznam) můžou obsahovat nyní atributy 

 
 action=“insert“  .. položky budou vloženy jako nové (výchozí) 
 action=“update“  .. neexistující položky jsou ignorovány, existující upraveny 
 action=“updateorinsert“ .. neexistující položky jsou založeny, existující upraveny 
 action=“delete“  .. výmaz položek 
 
 erasebefore =“0“ .. cílová tabulka nebude napřed smazána  (má přednost před Par2.UPDATE) 
 erasebefore =“1“ .. cílová tabulka bude napřed smazána (výchozí, má přednost před Par2.UPDATE) 

 
<table name=”CXPLU” action=”updateorinsert” erasebefore=”0”> 
  <record action=”delete”><i001>123</i001></record> smazat 
  <record action=”update”><i001>134</i001><i002>Lopata</i002></record> aktualizovat jen pokud existuje 
  <record><i001>123</i001></record>   vložit nebo aktualizovat 
</table> 

 
XMLEXPORT=Tabulka 
 
Příkaz vyexportuje tabulku do aktuálního souboru (NEWFILE=…). Parametry: 

 
Tabulka   - název tabulky ze systému. Viz seznam tabulek. 

 
CSVIMPORT=Tabulka#Parametr1#Parametr2#Parametr3 
 
Příkaz neimportuje tabulku z aktuálního souboru (FILE=…). Parametry: 
 
Tabulka   - název tabulky ze systému. Viz seznam tabulek. 
Parametr1 - typ – viz popis typu záznamu v příkazu XMLIMPORT 
Parametr2 - sloupce – seznam sloupců tabulky oddělený čárkou. Prázdný=všechny 
Parametr3 - možnosti importu oddělené čárkou 

1 -  vymazat tabulku před importem 
  PLUNUM – Při importu bude PLUID převedeno na číslo (001 se převede na 1) 
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CSVEXPORT=Tabulka#Parametr1#Parametr2 
 
Příkaz vyexportuje tabulku do aktuálního souboru (NEWFILE=…). Parametry: 
 
Tabulka   - název tabulky ze systému. Viz seznam tabulek. 
Parametr1 - typ – viz popis typu záznamu v příkazu XMLIMPORT 
Parametr2 - sloupce – seznam sloupců tabulky oddělený čárkou. Prázdný=všechny 

 
 

XMLEXPORTEX=Parametr1#Parametr2 
 
DOSTUPNÝ pouze pokud máte zakoupen modul Conto XML 
 
Příkaz vyexportuje tabulku do aktuálního souboru (NEWFILE=…). Parametry: 
 
Parametr 1 má přednost před parametrem 2. 
 
Parametr1  - šablona definovaná v systému. (např. moneys3export) //Parametr2 je ignorován// 
Parametr2  - soubor XML s definicí exportu //jen pokud  Parametr1 je prázdný// 

 
XMLIMPORTEX=Parametr1#Parametr2 
 
DOSTUPNÝ pouze pokud máte zakoupen modul Conto XML 
 
Příkaz importuje tabulku z aktuálního souboru (FILE=…). Parametry: 
 
Parametr 1 má přednost před parametrem 2. 

 
Parametr1  - šablona definovaná v systému (např. moneys3import) //Parametr2 je ignorován// 
 
Parametr2  - soubor XML s definicí exportu //jen pokud  Parametr1 je prázdný// 

 
EXECUTEEXT=Parametr1#Parametr2 

 
Spustí externí program definovaný v Parametru 1 s parametry v parametru 2 

 
Např.  INTERNALCMD=EXECUTEEXT#iexplore.exe#test.html 
 

EXECUTESHELL=Parametr1#Parametr2 
 

Spustí Shell příkaz Windows definovaný v Parametru 1 s akcí dle parametru 1 
 
Např.  INTERNALCMD=EXECUTESHELL#test.html#open 
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BACKUPDB=Parametr1 
  
Zálohuje data do XML jako příkaz na klientu nebo uložení v konfigurátoru (bez dat v archivu): 
Parametr1 obsahuje možnosti oddělené čárkou 

a – Uloží data včetně archivu 
c – nebude ukládat data klientů 

 

SAVEDATATOXML=Parametr1#Parametr2 
 
Uloží data do XML (jako v konfigurátoru). Parametry: 
 
-Parametr1  - co uložit – hodnoty oddělené čárkou. Pokud je prázdný, uloží se vše 
   S  - systémové tabulky 
   C  - konfigurační data  
   D  - data prodejů 
   A - archiv 
   CL  - kopie dat klientů uložená na serveru 
   U  - tabulky definované v parametru 2 
 
Parametr2  - když parametr1=U, seznam ID oddělených čárkou dle seznamu IDTables níže 
     POKUD JE PRÁZDNÝ, POŠLE SE VŠE 

 
LOADDATAFROMXML=Parametr1#Parametr2#Parametr3 
 
Načte data z XML (jako v konfigurátoru). Parametry: 
 
Parametr1  - co načíst – hodnoty oddělené čárkou. Pokud je prázdný, načte se vše 
   S  - systémové tabulky 
   C  - konfigurační data  
   D  - data prodejů 
   A - archiv 
   CL  - kopie dat klientů uložená na serveru 
   U  - tabulky definované v parametru 2 
 
Parametr2  - když parametr1=U, seznam ID oddělených čárkou dle seznamu IDTables níže 
     POKUD JE PRÁZDNÝ, POŠLE SE VŠE 
 
Parametr3  Extra volby oddělené čárkou 

1  - Vymazat obsah tabulek, které nejsou ve zdrojových datech  
 ! VYMAŽE VŠECHNA DATA PŘED NAČTENÍM ZE ZDROJOVÉHO SOUBORU! 

 
 

SENDCLIENTMSG=Parametr1#Parametr2 
 
Příkaz zobrazí hlášku na přihlášených klientech / klientu 
 
Parametr1  - * pro všechny, POS_1 pro jednoho klienta  
 
Parametr2  - Text zprávy 
 

COMMAND=SENDTOSERVER#Parametr1#Parametr2  
 
Příkaz odešle data na server (jako funkce v konfigurátoru, zkopíruje lokální tabulky CX do ostrých tabulek.  
Parametr1 - seznam ID oddělených čárkou dle seznamu IDTables níže 
     POKUD JE PRÁZDNÝ, POŠLE SE VŠE 
Parametr2 - Příznaky jak poslat – součet následujících hodnot v Integer – viz tabulka níže 
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COMMAND=READFROMSERVER#Parametr1  
Příkaz odešle data na server (jako funkce v konfigurátoru, zkopíruje lokální tabulky CX do ostrých tabulek.  
Parametr1 - seznam ID oddělených čárkou dle seznamu IDTables níže 
     POKUD JE PRÁZDNÝ, POŠLE SE VŠE 

 
COMMAND=DEFAULTS#Parametr1 
Příkaz Nastaví výchozí hodnoty v lokále  
Parametr1 - seznam ID oddělených čárkou dle seznamu IDDefaults níže 
     POKUD JE PRÁZDNÝ, POŠLE SE VŠE 

 
COMMAND=EJ#Parametr1#Parametr2#Parametr3 
Příkaz Nastaví výchozí hodnoty v lokále  
Parametr1 - DatumOd ve formátu DDMMRRRhhmmsszzz (lze ořezávat zprava, takže 200912 je OK) 
Parametr2 - DatumDo ve formátu DDMMRRRhhmmsszzz (lze ořezávat zprava, takže 2009 je OK) 
Parametr3 - pokud je „D“ tak bude řazení obráceně 

 
 
EXECUTESHELL#Parametr1#Parametr2#Parametr3#Parametr4 
Spustí Shell příkaz Windows definovaný v Parametru 1 s akcí dle parametru 2 
Parametry v parametru 3 a adresáři v parametru 4 
 
Např.  EXECUTESHELL=test.html#print 
 

COMMAND=CPX#Parametr1#Parametr2#Parametr3 
Výmaz v tabulce PLU 
Parametr1 - 1 = po výmazu odešle tabulku PLU (PLU, skupiny, oddělení) na server (bez stavu skladu) 
  - 2 =vymaže PLU také v ostrých datech na serveru /od verze Conto 4.0.0.4/ bez odesílání  
Parametr2 - prázdný = vztahuje se jen na PLU typ=P (výchozí) 

- není prázdný = viz popis typ záznamu v příkazu XMLIMPORT 
Parametr3 - prázdný = všechny podtypy PLU (suroviny, modifikátory, výrobky…) (výchozí) 

- není prázdný = podtypy PLU. Obrácená podmínka se zadává vykřičníkem 
▪ ‘’ .. prodejní položky (prázdné apostrofy) 
▪ M .. modifikátory 
▪ W .. výrobky 
▪ L .. listy 
▪ S .. suroviny 
▪ P .. polotovary 

 
 

Např.  
COMMAND=CPX#1#D vymaže všechny skupiny zboží s odesláním na server 

  COMMAND=CPX##P#M vymaže všechny modifikátory  
  COMMAND=CPX##P#‘‘ vymaže všechny prodejní položky 
  COMMAND=CPX##P#!M vymaže všechna PLU mimo modifikátorů 
 
 Typy lze kombinovat - oddělené čárkou.  
   

COMMAND=CPX##P#!M,!S  NE modifikátor A NE surovina 
COMMAND=CPX##P#‘‘,W,S  prodejní NEBO výrobek NEBO surovina  

 
 Pozn.: Parametry 1..3 jsou podporovány až od verze Conto serveru 1.2.3.8 
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REPORT=Par1#Par2#Par3#Par4#Par5#Par6#Par7#Par8#Par9… 
 

Příkaz provede závěrku dle parametrů (rozšířené možnosti oproti COMMAND=RU) 
 

Parametr1  - ID XML šablony z databáze nebo prázdné  
 
Parametr2  - ID uživatelské zprávy 
 
Parametr3  - typ zprávy – X / Z / C   
 
Parametr4  - název XML souboru šablony (Par1 má přednost) nebo prázdné 
 
Parametr5  - ID uživatele za kterého provést zprávu (jen pro tisk) nebo prázdné 
 
Parametr6  - ID POS za kterou provést zprávu /POS_1/ nebo prázdné /CDRIVER/ 
 
Parametr7  - číslo inventury /pro zprávy týkající se inventury/ nebo prázdné 
 
Parametr8  - časový rozsah pro generování zprávy 
  

Formát parametru  
 Datumačasod - Datumačasdo-zónačasod-zónačasdo 
 Datumačasod  - datum a čas od ve formátu rrrrmmddhhnnsszzz 

Datumačasdo  - datum a čas do ve formátu rrrrmmddhhnnsszzz 
Zónačasod - časový úsek zóny od ve formátu hhnnsszzz 
Zónačasdo - časový úsek zóny do ve formátu hhnnsszzz 

 Zóna se může vynechat 
 Příklady: 

20100905-20100905 - závěrka z údajů mezi 5.9.2010 0:00 až  5.9.2010 23:59:59.999 včetně 
2010090511-2010090814 - závěrka z údajů mezi 5.9.2010 11:00 až  8.9.2010 14:59:59.999 včetně 
20100901-20100928-14-14 - závěrka z údajů mezi 1.9.2010 až  28.9., položky mezi 14:00 – 14:59:59.999 

 
 
Parametr9  - přímý časový rozsah – pokud je 1, tak jsou ignorovány položky objednané mimo časový rozsah ale 

zaplacené v časovém rozsahu 
Parametr10  - uživatelsky definovaný seznam listů zprávy. Pokud je prázdné, použije se seznam z uvedené zprávy 
Parametr11  - další parametry oddělené čárkou 
  TAB   – exportovat data do tabulky – POVINNÉ VŽDY 
  ALLUSR  - data budou exportována celkem a také podle jednotlivých obsluh 
  PRN  - zároveň vytisknout na tiskárně 
Parametr12  - XML data pro systémovou závěrku SYSREP – podrobnosti na vyžádání 
Parametr13  - Jednotka (nebo rozsah), za kterou se má závěrka provést. Např. Z12, Z24-Z49 
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REPORTEX=Par1#Par2#Par3#Par4::ExPar1 
 

Příkaz provede extra závěrku dle parametrů. Vyžaduje licencovaný modul 10 extra závěrky. 
 

Povinné parametry: 
 
Parametr1  - typ zprávy – X / Z / C  
 
Parametr2  - ID uživatelské zprávy 
 
ExPar1  - typ extra závěrky 
 
Nepovinné parametry: 
 
Parametr3  - ID uživatele za kterého provést zprávu (jen pro tisk) nebo prázdné 
 
Parametr4  - ponechte prázdné  
 
Parametr5  - ponechte prázdné  
 
Parametr6  - časový rozsah pro generování zprávy 
  

Formát parametru  
 Datumačasod - Datumačasdo-zónačasod-zónačasdo 
 Datumačasod  - datum a čas od ve formátu rrrrmmddhhnnsszzz 

Datumačasdo  - datum a čas do ve formátu rrrrmmddhhnnsszzz 
Zónačasod - časový úsek zóny od ve formátu hhnnsszzz 
Zónačasdo - časový úsek zóny do ve formátu hhnnsszzz 

 Zóna se může vynechat 
 Příklady: 

20100905-20100905 - závěrka z údajů mezi 5.9.2010 0:00 až  5.9.2010 23:59:59.999 včetně 
2010090511-2010090814 - závěrka z údajů mezi 5.9.2010 11:00 až  8.9.2010 14:59:59.999 včetně 
20100901-20100928-14-14 - závěrka z údajů mezi 1.9.2010 až  28.9., položky mezi 14:00 – 14:59:59.999 
 

Parametr7  - ponechte prázdné  
 
Parametr8  - číslo inventury /pro zprávy týkající se inventury/ nebo prázdné 
 
Parametr9  - ID POS za kterou provést zprávu /POS_1/ nebo prázdné /CDRIVER/ 
 
Parametr10  - přímý časový rozsah – pokud je 1, tak jsou ignorovány položky objednané mimo časový rozsah ale 

zaplacené v časovém rozsahu 
 
Parametr11  - uživatelsky definovaný seznam listů zprávy. Pokud je prázdné, použije se seznam z uvedené zprávy 
 
Parametr12  - XML data pro systémovou závěrku SYSREP – podrobnosti na vyžádání 
 
Parametr13  - Jednotka (nebo rozsah), za kterou se má závěrka provést. Např. Z12, Z24-Z49 
 
Parametr14  - rozsah IDA účtů, za kterou se má závěrka provést. Např. 12, 24-49 
 
Parametr15  - Filtr účtů dle plateb např. 1-3 pro platby 1,2,3 nebo !5 pro všechny platby kromě 5 

 
Parametr16  - Filtr dle ID obsluhy např. 1-3 pro účty obsluhy 1,2,3 
 
Parametr17  - ID subjektu pro účty pouze zvoleného subjektu nebo prázdné pro všechny subjekty 
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Typy systémových extra závěrek: 
 
SYS#UNITPLU - závěrka PLU podle jednotlivých stolů / pokojů / účtů.  
SYS#UNITDEPT - Skupiny zboží podle jednotlivých stolů / pokojů / účtů. 
SYS#UNITREP - závěrka z databáze podle jednotlivých stolů / pokojů / účtů.  
 

Příklady: 
Denní závěrka PLU rozdělená dle účtů:    REPORTEX=X#1::SYS#UNITPLU   
Denní závěrka skupin zboží rozdělená dle účtů:   REPORTEX=X#1::SYS#UNITDEPT 
Závěrka č. 2 (měsíční) rozdělená dle účtů: REPORTEX=X#2::SYS#UNITREP 
 
Denní závěrka PLU rozdělená dle účtů za období 1.1.2010 – 31.12.2099: 

 
REPORTEX=X#1####20100101-20991231::SYS#UNITPLU  

 
Výsledný soubor obsahuje sloupce jako standardní příkaz REPORT, navíc jsou vyplněny následující sloupce: 

 
I029 - ID jednotky (stolu, pokoje, účtu), na kterou se obraty vztahují. Pokud je sloupec prázdný, jedná se o souhrn. 

 

 
SYS#PAYPLU#par1 - PLU podle jednotlivých zaplacených účtů.  
 
Parametry:  

par1  -  ID platby nebo * pro všechny platby 
 

Příklady: 
Denní závěrka PLU rozdělená dle účtů:      REPORTEX=X#1::SYS#PAYPLU#* 
Denní závěrka PLU rozdělená dle účtů, jen hotovost (platba 0) :   REPORTEX=X#1::SYS#PAYPLU#0 
 
 

Výsledný soubor obsahuje sloupce jako standardní příkaz REPORT, navíc jsou vyplněny následující sloupce: 
 
I029 - ID jednotky (stolu, pokoje, účtu), na kterou se obraty vztahují. Pokud je sloupec prázdný, jedná se o souhrn. 
I030 - IDA účtu, na který se obraty vztahují.   

 

 
SYS#HOURREP#par1#par2#par3 - Závěrka za určitý časový rozsah v průběhu dne (například prodeje za poslední 

měsíc ale pouze položky objednané od 12:00 do 14:00)    
 
Parametry:  

par1  -  rozsah od ve formátu hh:mm např. 08:00. Pokud je prázdné, použije se 00:00 
par2  -  počet provedení (výchozí je 24) 
par3  -  délka jednoho intervalu v minutách (výchozí je 60) 

 
Příklady: 
Denní závěrka po hodině,  00:00-24:00:  REPORTEX=X#1::SYS#HOURREP 
Denní závěrka po 120 minutách, 08:00-14:00: REPORTEX=X#1::SYS#HOURREP#08:00##120 

 
 
Výsledný soubor obsahuje sloupce jako standardní příkaz REPORT, navíc jsou vyplněny následující sloupce: 

 
I030 - časový rozsah, na který se obraty vztahují.   
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7. Popis a formát tabulek a dat 

 
Upozornění: Formát dat, rozmístění a obsahy jednotlivých sloupců tabulek výstupů CSV/XML 
apod. se můžou v novějších verzích Conto bez předchozího upozornění změnit. 

 
Formát Report.csv pro příkaz RUX a RUZ kompatibilní s QMP 
 
Výstup závěrek je do formátu CSV - hodnoty oddělené středníkem. Nula může být také prezentována jako prázdný 
řetězec. Popis jednotlivých sloupců (oddělených hodnot): 
  
 Sloupec 1 0 – zatím nevyužito, v budoucnu může obsahovat jiné info 
 Sloupec 2 0 – systémové info 
   1 – standard obrat 
   2 – obrat obsluhy 
 Sloupec 3 0 – systémové info, standard obrat (sloupec 2=0 nebo 1) 

ID Obsluhy, které se týká obrat (sloupec 2=2) 
 Sloupec 4 0 – systémové info, info 1 o závěrce (typ, id, číslo) 
   1 – celkový součet  2 – oddělení 
   3 – skupiny zboží   4 – PLU 
   5 – DPH    6 – platby 

8 – vklady / výběry  9 – rabaty 
10 – opravy   11 – cizí měna 
12 – Stav skladu   13 – Pohyby skladu 
14 – Inventura   15 – Stoly / pokoje / účty 
16 – Info o závěrce  17 – Hodinové objednávky 
18 – Hodinové platby  19 – Denní platby 
20 – Odpisy PLU 

Sloupec 5 ID položky (PLU, skupina.)  
Sloupec 6 text / název položky / popis  
Sloupec 7 počet zákazníků / účtů 
Sloupec 8 množství 
Sloupec 9 obrat  
Sloupec 10 vrácená částka /např. u vracení při platbě  cizí měnou) 
Sloupec 11 Zaokrouhlení nahoru 
Sloupec 12 Zaokrouhlení dolů 
Sloupec 13 hodnota DPH (u DPH) 
Sloupec 14 hodnota slevy 
Sloupec 15 obrat v lokální měně /jen u cizí měny a zásuvek/ 
Sloupec 16 placeno /jen u cizí měny a zásuvek / 
Sloupec 17 Prázdné / ID DPH u dat dle DPH /-1 znamená celkem, 0 nedaňová informace, 1-X DPH1-X 
Sloupec 18 obrat před slevou /položky…/ 

základ daně u DPH 
Sloupec 19 podřízené ID položky /např. u platby v hotovosti v cizí měně ID měny/ 
Sloupec 20 hodnota vkladu (přímý prodej) 
Sloupec 21 hodnota výběru (přímý prodej) 
Sloupec 22 hodnota vkladu (zákaznický účet, stůl) 
Sloupec 23 hodnota výběru (zákaznický účet, stůl) 
 

Další sloupce mohou být v budoucnu přidány.  
 
Systémové info  
 Sloupec 1-4 0 – systémové info 
 Sloupec 5 2 – info o závěrce (sl. 6 název, sl. 7 typ, sl. 8 číslo závěrky vyžádané, sl. 19 id) 
   4 – X-počítadlo (sl. 6) 
   5 – Z-počítadlo (sl. 6) 
   6 – Datum (sl. 6), čas (sl. 8) 
   7 – Verze Conto serveru (sl. 8) 
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Formát sloupců dat pro příkaz REPORT (tabulka PLUSTA) 
 
Výstup závěrek je do formátu XML nebo CSV. Nula může být také prezentována jako prázdný řetězec. Popis 
jednotlivých sloupců (oddělených hodnot): 
  
I001 ID  jedinečné ID záznamu v rámci jednoho serveru 
I002 JOBID  jedinečné ID jedné akce / závěrky 
I003 IDTYP  typ záznamu (viz níže) 
I004 TVALUE  prázdné nebo text (viz DATATYPE) 
I005 NAME  text / název položky / popis 
I006 QUANTITY množství 
I007 AMOUNT cena (za množství) 
I008 RABAT  hodnota slevy / přirážky 
I009 AMOUNTR obrat před slevou /položky…/ 

základ daně u DPH 
I010 COUNT  počet zákazníků / účtů 
I011 ITEMID  ID položky 
I012 ROUNDUP zaokrouhlení nahoru 
I013 ROUNDDN zaokrouhlení dolů 
I014 NOTUSED nepoužito 
I015 TYPSUBID podřízené ID položky /např. u platby v hotovosti v cizí měně ID měny/ 
I016 NODEID  ID klienta Conto, který závěrku vytvořil (CDRIVER, CONF, POS) 
I017 DATATYPE STATDATA  - data závěrky 
   PRINTDATA - tisková data (data ve sloupci TVALUE) 
   EJDATA  - elektronický journalu (data ve sloupci TVALUE) 
I018 DATETIME datum a čas vytvoření záznamu ve formátu YYYYMMDDHHNNSSZZZ 
I019 USERID  id uživatele Conto, který závěrku vytvořil 
I020 FORUSERID prázdné   - standardní data závěrky 
   vyplněno - při závěrce dle jednotlivých obsluh     

1-X - ID obsluhy, za kterou jsou data 
0 - data nesouvisející nebo nedefinovatelná dle obsluhy 

I021 CASHIN  hodnota vkladu (přímý prodej) 
I022 CASHOUT hodnota výběru (přímý prodej) 
I023 CASHIN  hodnota vkladu (zákaznický účet, stůl) 
I024 CASHOUT hodnota výběru (zákaznický účet, stůl) 
I025 AMOUNTLOC obrat v lokální měně /u cizí měny a zásuvky/ 
I026 AMOUNTPAY placeno /u cizí měny a zásuvky/ 
I027 AMOUNTBACK vráceno /u cizí měny a zásuvky/ 
I028 FORTAXID prázdné   - standardní data závěrky 
   vyplněno - při závěrce dle jednotlivých DPH 

1-X - ID DPH, za kterou jsou data 
0 - data nesouvisející nebo nedefinovatelná dle DPH 

I029 FORUNITID prázdné   - standardní data závěrky 
   vyplněno - při závěrce dle jednotlivých účtů ID účtu / stolu / pokoje 
I030 EXSTATDATA standardně prázdné nebo data z extra závěrky 
    HOURREP - časový rozsah 
    PAYPLU - IDA účtu 
I031 AMOUNTX platby – hodnota CashBack  
   Rabaty - základ použitý pro rabat 

 
Další sloupce mohou být v budoucnu přidány.  
 
Popis jednotlivých hodnot sloupce IDTYP 
 
TEXT  - textová data   LINES  - počet řádků pro TEXT 
PLU  - položka, skupina zboží  SUMA  - celkový součet položek (bez zaokrouhlení) 
TAX  - DPH    SUMAPAY - celkový součet 
CORR  - opravy    GROUP  - oddělení 
DEPARM - skupiny zboží   PAY  - platby 
REBATE - slevy / přirážky   UNIT  - účty, stoly, pokoje 
EXCH  - cizí měny   CASH  - vklady / výběry 
STORE  - sklad    STOREINOUT - pohyby skladu 
STOCK  - inventura   REPINFO - informace o závěrce (viz níže) 
HOURITM - hodinový prodej   HOURPAY - hodinové platby 
DAYPAY - denní platby   CALCPLU - odpisy položek 
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Popis jednotlivých hodnot REPORTINFO 
 
ID   - ID závěrky 
TYP   - typ závěrky (X, Z, C) 
NAME   - název závěrky 
PARAMS  - parametry závěrky 
  
NUMBER  - číslo závěrky 
CLEARED  - vynulovaná (1/0) 
STATUSTEXT  - výsledek text 
LASTERROR  - kód poslední chyby nebo 0 
LASTERRORTEXT - text poslední chyby 
 

 
IDDefaults - hodnoty pro Defaults – Parametr1: 

 
Hodnoty zadávejte oddělené čárkou. Pokud je parametr prázdný, odešle se vše. 

 

0 Obsluhy 

1 Skupiny obsluh 

2 PLU 

3 PLU – nastavit stav skladu na 0 

4 Kalkulace 

5 Skupiny 

6 Oddělení 

7 Náhledy 

8 Stoly 

9 Pokoje 

10 Účty 

11 Kredit účtů 

12 DPH 

13 Platby 

14 Rabaty 

15 Rabatové skupiny 

16 Cenové hladiny 

17 Cizí měny 

18 Uživatelské zprávy 

19 Uživatelské zprávy - listy 

20 Periferie 

21 Periferie - základní Typy 

22 Formuláře, texty, makra, loga (MSG) 

23 Nastavení klientů 

24 VYNULOVAT HISTORII PRODEJE 

25 VYNULOVAT POČÍTADLA 

26 Naplánované úlohy 

27 Dodavatelé 

28 Ostatní nastavení (…) 

29 Základní systémové formuláře tisků a zobrazení (MSG) 

30 VYNULOVAT ARCHIVNÍ DATA 

31 PLU - zrušit stav skladu (deaktivovat evidenci) 

32 Vygenerovat nové systémové tabulky 

33 Vymazat všechny položky PLU 
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IDTables - hodnoty pro ReadFromServer, SendToServer,  Savedatatoxml 
 

Hodnoty zadávejte oddělené čárkou. Pokud je parametr prázdný, odešle se vše. 
 

0 Obsluhy 

1 Skupiny obsluh 

2 PLU, skupiny, oddělení, Náhledy 

4 Kalkulace 

7 Náhledy 

8 Stoly, pokoje, účty 

12 DPH 

13 Platby 

14 Rabaty 

15 Rabatové skupiny 

16 Cenové hladiny 

18 Uživatelské zprávy 

19 Uživatelské zprávy - listy 

20 Periferie 

21 Periferie – řídící kódy 

22 Formuláře, texty, makra, loga (MSG) 

26 Naplánované úlohy 

27 Dodavatelé 

28 Parametry 

34 Vklady/výběry 

44 Makra 

45 Formáty EAN 
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Formát Report.csv pro příkaz REPORT 
 
Výstup závěrek je do formátu CSV - hodnoty oddělené středníkem. Nula může být také prezentována jako prázdný 
řetězec. Popis jednotlivých sloupců (oddělených hodnot): 

 
 

Sloupec ID sloupce Hodnota Popis 

I001 ID uint Jedinečné ID záznamu 

I002 JOBID uint ID požadavku - pro každou závěrku se vygeneruje nové 

I003 IDTYP typ Typ dat viz tabulka 

I004 STAT text REPORTDATA pro data, text pro EJ 

I005 NAME text Popis / název 

I006 MNOZS float Množství 

I007 OBRAT float Obrat 

I008 SLEVA float Sleva / u platby CashBack 

I009 OBRATS float Obrat bez slevy / u platby bez přeplatku a bez Cashback 

I010 COUNT float Počet účtů 

I011 IDITEM ID ID položky dle typu ve sloupci I003 

I012 UP float Zaokrouhlení nahoru 

I013 DOWN float Zaokrouhlení dolů 

I014 OBRATW1 float u platby přeplatek 

I015 IDTYPSUB ID Podřízený typ 

I016 NODE ID ID klienta, který vyvolal závěrku 

I017 TYPE konstanta STATDATA 

I018 DATETIME datum Datum ve formátu YYYYMMDDHHNNSSZZZ 

I019 USERID ID ID obsluhy, která vyvolala závěrku 

I020 DATAFORUSERID ID ID obsluhy, pro kterou platí údaj /pouze při závěrce dle obsluh) 

I021 CASHIN float vklad 

I022 CASHOUT float výběr 

I023 CASHINU float vklad na účet 

I024 CASHOUTU float výběr z účtu 

I025 OBRATLOC float u měny obrat v lokální měně 

I026 OBRATPAY float u měny placeno 

I027 OBRATBACK float u měny vráceno 

I028 DATAFORTAXID ID ID daně, pro kterou platí údaj /pouze při závěrce dle DPH) 

I029 DATAFORUNITID ID ID účtu, pro který platí údaj /pouze při závěrce dle účtů) 

I030 EXSTATDATA text interní údaje 

I031 OBRATX float základ použitý pro slevu 

I032 STOCKPRICE float Rezervováno pro budoucí použití 

I033 ID2 text Rezervováno pro budoucí použití 

I034 OBRATW2 float U platby spropitné 

I035 TEXT_35 text  
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Seznam hodnot pro sloupec I003 pro příkaz REPORT 
 

Hodnota Popis 

TEXT Text (EJ) 

LINES Počet řádků 

PLU PLU 

SUMA SUMA 

TAX DPH 

SUMAPAY SUMAPAY 

CORR Opravy 

PORA Vklady / výběry 

GROUP Oddělení 

DEPARM Skupiny 

PAY Platby 

REBATE Rabaty 

UNIT Účty 

EXCH Měny 

CASH Vklady / výběry 

STORE Stav skladu 

STOREINOUT Příjmy / výdaje 

STOCK Inventura 

REPINFO Info data - více řádků, popis v tabulce níže 

 
Hodnoty pro typ REPINFO 
 
ID údaje je ve sloupci I011, hodnota údaje je ve sloupci I005 
 
ID ID závěrky 

TYP Typ závěrky X/Z/C 

NAME Název závěrky z DB 

PARAMS Parametry závěrky pro Conto Server 

NUMBER Pořadové číslo závěrky (dle ID závěrky, typu a nastavení) 

CLEARED 1 pokud byla závěrka vynulována 

STATUSTEXT Status text závěrky (např. závěrka vynulována) 

LASTERROR Kód poslední chyby, standardně 0 

LASTERRORTEXT Text chyby 

  
Hodnoty pro SendToServer  – Parametr2 
 

Hodnoty zadávejte oddělené čárkou. Pokud je parametr prázdný, jako by nebyl nastaven žádný flag. 
 

0 Poslat včetně stavu skladu 

   1 Přepsat počítadla zařízení 

 2 Poslat včetně stavu kreditu u zákazníků, stolů a pokojů 

 

 
Příklad – odeslat všechno bez stavů skladu, počítadel, kreditů : COMMAND=SENDTOSERVER  
Příklad – odeslat všechno včetně stavů skladu a počítadel : COMMAND=SENDTOSERVER##0,1 
Příklad – odeslat PLU a SKUPINY včetně stavů skladu : COMMAND=SENDTOSERVER#2,5#0 
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Export / import – seznam tabulek 
 
Popis jednotlivých dostupných tabulek pro a popis sloupců je stejný, jako v editaci v 
konfigurátoru. Zde naleznete popis těch nejpoužívanějších: 
 
Tabulka CXPLU, PLU (PLU, skupiny zboží, oddělení, náhledy) 
 

Sloupec ID sloupce Hodnota Relevance Popis 

I001 ID text P,D,G,V ID PLU, skupiny zboží, oddělení nebo náhledu 

I002 DESCRIPTION text P,D,G,V Název 1 

I003 ID2 text P ID2 (lze použít pro druhé číslo PLU) 

I004 GROUP text P,D 
Zařazení (pro PLU ID skupiny zboží, pro skupiny zb. Je to ID 
oddělení) 

I005 PRICE float P,D Cena 

I006 PRICELVL text P Cenové hladiny (ceny oddělené '#') 

I007 OPT_PRINT text P Kuchyňské tiskárny - ID oddělené čárkami 

I008 OPT_RABAT text P Rabatové skupiny oddělené čárkou 

I009 TAX text P,D DPH ID 

I010 NOTE text P,D,G,V Poznámka 

I011 VIEWS text P Přiřazené náhledy oddělené čárkou 

I012 TYP text P,D,G,V Typ - P=PLU, D=skupina, G=oddělení, P=PLU, V=náhled 

I013 STORAGE text P Stav skladu 

I014 IMAGE text P,D,G název obrázku (bez cesty) 

I015 MINZAS text P Minimální zásoba 

I016 PARAM text P,D,G,V Parametry PLU oddělené čárkou 

I017 LINK text P Link na PLU 

I018 DESC2 text P,D Druhý název PLU / skupiny 

I019 SUBTYP 

text 

P nic – prodejní položka, M Modifikátor,  
W Výrobek s odpisem skladu u výrobku,  
S Surovina, P Polotovar, L List 

I020 SUPPID text P ID dodavatele z tabulky SUP 

I021 RESERVED21 int  rezervováno pro budoucí použití, ponechte prázdné 

I022 RESERVED22 text  rezervováno pro budoucí použití, ponechte prázdné 

I023 BILLKOEF float P Koeficient pro odpisy kalkulací 

I024 PIECEMJVAL float P Hodnota MJ (0.100) 

I025 PIECEMJ text P MJ (kg) 

I901 USERDATA01  P Uživatelská data 1 

I902 USERDATA02  P Uživatelská data 2 

I903 USERDATA03  P Uživatelská data 3 

I904 USERDATA04  P Uživatelská data 4 

I905 USERDATA05  P Uživatelská data 5 

     

     
Ve sloupci relevance jsou uvedeny typy, pro které má sloupec význam 
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Tabulka CXPLUBILL, PLUBILL (Kalkulace) 

 
Sloupec ID sloupce Popis 

I001 ID PLUBILL*ID - jedinečné ID tabulky kusovník PLU - pro 
funkčnost není důležitý, je ale povinný, musí být jedinečný 

I002 BILLID ID kusovníku - číslo PLU výrobku 

I003 IDPLU ID PLU, ze kterého se skládá tento kusovník 

I004 COUNT Počet daného PLU 

 
 
Tabulka UNITRES 

 

Sloupec ID Sloupce Typ Formát Popis 

I001 ID int 1..x Unikátní kladné číselné ID 

I002 UNITID char(100)  ID účtu, stolu, pokoje 

I003 DBDTFROM datetime yyyymmddhhnnsszzz Rezervace od 

I004 DBDTTO datetime yyyymmddhhnnsszzz Rezervace do 

I005 PARAM1 char(50)  Rezervováno pro budoucí použití 

I006 USERID char(50)  ID obsluhy z číselníku obsluh, která rezervaci provedla 

I007 JMENO char(100)  Jméno a příjmení 

I008 ADR1 char(100)  Adresa 1 (nepovinné) 

I009 ADR2 char(100)  Adresa 2 (nepovinné) 

I010 NOTES char(250)  Poznámky (nepovinné) 

I011 PEOPLES int prázdné nebo 1..x Počet lidí (nepovinné) 

I012 TEXT_12 char(100)  Rezervováno pro budoucí použití 

I013 TEXT_13 char(100)  Rezervováno pro budoucí použití 

I014 TEXT_14 char(100)  Rezervováno pro budoucí použití 

I015 TEXT_15 char(100)  Rezervováno pro budoucí použití 
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Tabulka CXVIEWS, VIEWS (položky náhledů) 
 
Názvy a parametry náhledů jsou uloženy v tabulkách CXPLU a PLU (viz výše – typ V). Položky náhledů jsou 
v tabulkách CXVIEWS a VIEWS zde: 

 

Sloupec ID sloupce Hodnota Popis 

I001 ID int Jedinečné ID záznamu 1..X 

I002 VIEWID text ID náhledu a tabulky PLU (V1, V2...) 

I003 FNCTEXT text viz níže 

I004 
ITEMID / 
ACTIONID text viz níže 

I005 ORDER text Pořadí položek náhledu (text) 

I006 FNCID text viz níže 

I007 TEXT_07 text Rezervováno pro budoucí použití 

I008 TEXT_08 text Rezervováno pro budoucí použití 

I009 TEXT_09 text Rezervováno pro budoucí použití 

I010 TEXT_10 text Rezervováno pro budoucí použití 

    

    

Hodnoty pro sloupec  I003 , I004, I006 - možnosti 

    

Popis dat pro řádky obsahující položku nebo účet 

I003 FNCTEXT  Prázdné (text se bere online z databáze) 

I004 ITEMID  ID položky, skupiny, oddělení nebo náhledu 

I006 FNCID  Prázdné 

    

    

Popis dat pro řádky obsahující funkci  
I003 FNCTEXT  Text / popis tlačítka 

I004 ACTIONID  ActionID - funkce přiřazená tlačítku 

I006 FNCID  FNCID z databáze funkcí 

    

ACTIONID a FNCID zjistíte v editaci náhledů v konfigurátoru přidáním požadované funkce a následným exportem 
 
 
Tabulka CXTAX, TAX (DPH) 

 

Sloupec ID sloupce Hodnota Popis 

I001 ID uint Jedinečné ID záznamu 1..X 

I002 CAPTION text Název DPH 

I003 VALUE1 float Hodnota DPH 

I004 TEXT_04 text Rezervováno pro budoucí použití 

I005 OPTIONS text Možnosti DPH 

I006 PARAM2 text Znak DPH 

I007 TEXT_07 text Rezervováno pro budoucí použití 

I008 TEXT_08 text Rezervováno pro budoucí použití 

I009 TEXT_09 text Rezervováno pro budoucí použití 

I010 TEXT_10 text Rezervováno pro budoucí použití 
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Tabulka CXUNIT, UNIT (Stoly, pokoje, účty) 

 
 

Sloupec ID sloupce Hodnota Popis 

I001 ID text Jedinečné ID záznamu 1..X, P1..PX, Z1..ZX 

I002 GROUPS text Skupiny oprávnění 

I003 TEXT1 float Text 1 

I004 NOTE text Poznámka 

I005 PARS text Možnosti 

I006 CAPTION text Název stolu / pokoje / účtu 

I007 TYPE enum S/P/Z  - typ účtu 

I008 PRCLVL uint cenová hladina 

I009 REBATE uint id slevy 1 

I010 REBVALUE text hodnota slevy 1 

I011 CREDIT float Hodnota kreditu 

I012 BONUS float Hodnota bonusu 

I013 TEXT2 text Text 2 

I014 ID2 text ID2 

I015 TEXT3 text Text 3 

I016 TEXT4 text Text 4 

I017 TEXT5 text Text 5 

I018 TEXT6 text Text 6 

I019 REBATE2 uint id slevy 2 

I020 REBVALUE2 text hodnota slevy 2 

I021 TEXT_21 text Rezervováno pro budoucí použití 

I022 TEXT_22 text Rezervováno pro budoucí použití 
 
 
Dostupnost popisu formát jiných tabulek je pouze na dotaz.  


