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1. Úvodem 

Mobilní číšník Conto Order pro OS Android je součást systému Conto a vyžaduje odborné 

znalosti systému Conto. Tyto lze získat na školení určeném pro systém Conto. Instalaci musí 

provádět proškolený technik. Pro správnou funkci v programu Conto vyžaduje modul Conto  - 

mobilní číšník Conto Order s příslušným počtem licencí. Program běží na zařízení s OS Android 

min. verze 6.0 a obslužný program jako služba (y) na pozadí systému Windows. K dispozici je 

správce služeb Conto Order pro spouštění a zastavení služeb. Tato služba je automaticky 

instalována na stejném počítači jako server. Tisk probíhá buďto na vybrané libovolné tiskárně jako 

u standardního klienta, nebo na tiskárně účtenek na opasek přiřazené přímo v aplikaci Conto 

Order.  
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1. Požadavky na hardware / software 

Modul Conto Order:  

počítač s operačním systémem Windows 7 a vyšší splňující jejich požadavky. Verze 

software Conto musí být min. verze Standard 2.1 s instalovaným a licencovaným jedním 

klientem POS a modulem Conto Order.  

Hardware pro Conto Order: 

zařízení s OS Android 6.0 nebo vyšším, s displejem 4,5“-7“ a rozlišením minimálně 

720x1280 pixelů.  

 

Připojení mobilního číšníka k systému Conto je realizováno prostřednictvím sítě Wi-Fi na portech 

22711 (klient ORM_1) - 22718 (klient ORM_8). 

 

2. Instalace / integrace do systému Conto  

Instalace klienta Conto Order je integrována do standardní instalace programu Conto a 

instaluje se automaticky současně se serverem. Po instalaci je služba zastavena a spouští se při 

spuštění databázového serveru Conto dle aktivovaného počtu licencí. Při přihlášení konfigurátoru 

k vybranému serveru bude zobrazena v seznamu připojených klientů. Pokud není licence na Conto 

Order, služba bude automaticky hned zastavena. Po správném nastavení připojení lze tuto opět 

spustit pomocí správce služeb Conto Order. 

 

2.1. Instalace Conto Order na OS Android 

 

Aplikaci Conto Order (instalační balíček APK) je možné nainstalovat přímo na telefonu 

následujícím postupem: 

Uložte instalační balíček do úložiště telefonu nebo na jeho SD kartu (lze provést přes USB) 

V nastavení telefonu (Androidu) povolte instalaci z neznámých zdrojů 

Ve správci souborů na telefonu spusťte instalaci „Conto Order.apk“ 

Povolte příslušná vyžadovaná oprávnění 

Po instalaci opět deaktivujte v nastavení telefonu instalaci z neznámých zdrojů 
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2.2. Aktivace licence Conto Order 

 

Po instalaci v demo režimu je po dobu 8 dnů možnost otestovat Conto Order bez nutnosti 

aktivace licence. Poté je nutné Conto Order aktivovat. Aktivace licencí se provádí v aplikaci 

„Správa licencí Conto server“ přístupné v menu Start. Po spuštění je zobrazen stav licence. 

Aktivace se v této aplikaci provádí stejným způsobem jako aktivace klienta Conto. Postup aktivace 

najdete v návodu na aktivaci licence Conto. 

 

 

3. Nastavení aplikace Conto Order 

Před prvním připojením je v aplikaci Conto Order nutné nastavit IP adresu serveru a identifikaci 

klienta /ORM_1 – ORM_8/. Každý terminál (telefon) má jedinečnou identifikaci (ID), které se 

nastavuje v systému Conto. 

Pokud chcete používat tiskárnu na opasek, spárujte ji v OS Android s telefonem a v nastavení 

aplikace Conto Order ji zvolte. 
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4. Nastavení systému Conto – konfigurátoru 

Přehled nastavení systému Conto Order v konfigurátoru. Pro správné nastavení musí být již 

Conto Order licencován (jinak se neobjeví v seznamu klientů). 

 

4.1. Nastavení v editaci klientů 

 

Nastavení se provádí v konfigurátoru v editaci klientů. Po správné instalaci je zde možnost 

nastavit klienta ORM_1 – ORM_8 (dle počtu licencí). Pokud přesto klienta nevidíte, nebyl ještě 

přihlášen k serveru a není správně nastaven. V tomto případě zkontrolujte stav ve správci služeb 

Conto Order. 

 

 

 

 

Pro každého klienta Conto Order je nutné nastavit identifikaci (ID) telefonu. Zadat ho můžete 

ručně na záložce vpravo označené „Mobilní číšník“ v sekci „ID mobilního číšníka“, nebo načíst ID 

posledního telefonu, který se pokusil připojit z databáze. 

 

 

 

 Pouze telefonu s tímto ID bude umožněno připojení. ID systému naleznete na telefonu 

v nastavení aplikace Conto Order (viz předchozí kapitola).  
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4.2. Nastavení tiskáren v editaci zařízení / periferií 

 
Nastavení se provádí v konfigurátoru v editaci zařízení (Periferie). Po správné instalaci je 

zde možnost nastavit zařízení Tiskárna Conto Order. Jedná-li se o upgrade, můžete nastavit a 

přidat zařízení pomocí klávesy insert a provést kompletní nastavení. 
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4.2.1. Nastavení tiskárny pro Conto Order  – Tiskárna Conto Order 

Tiskárnu Conto Order nastavte pouze v případě, že budete používat tiskárnu BlueTooth 

připojenou přímo k telefonu. Pokud přímý tisk přes BlueTooth nepoužíváte, deaktivujte tiskárnu 

Conto Order pomocí volby „Deaktivovat zařízení“ (aby zbytečně negenerovala tisk a neukládala 

data tisku do databáze, když se nepoužívá). 

 

 

         

 

Důležitá nastavení pro správnou funkčnost tiskárny: 

 Připojení „Nepřipojeno (NIC)“. Propojení tiskárny je interně přes BlueTooth přímo v OS 

Android.  

 Řídící kódy „Epson sekvence mobilní tiskárna 58mm“ 

 Jednoznačné zařazení ke klientu Conto Order, který bude tisknout (ORM_1 – ORM_8). 

 V parametrech vypnout volby „Deaktivovat zařízení“ a „Kódová stránka Windows“ 

 Nastavit další parametry tisku dle požadavků zákazníka 

 Pro nahrání grafického loga do tiskárny použijte utilitu dodávanou výrobcem tiskárny. 
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4.2.2. Nastavení parametrů klienta Conto Order 

 

 

 

     

 

 

Důležitá nastavení pro správnou funkčnost: 

 

 Nastavte ručně nebo načtěte ID telefonu, kterému bude umožněno připojení k serveru. 

 Popis ostatních parametrů naleznete přímo v nápovědě v konfigurátoru. 

 

Pozn.: V demo režimu kdy ještě není licence Conto aktivována (pouze prvních 8 dnů) je umožněno 

připojení jakéhokoliv telefonu i bez zadání jeho ID v konfigurátoru. Služba si zapamatuje ID 

prvního telefonu a tomu umožní připojení. Toto ID se neukládá do databáze a resetuje se 

odesláním změn na server z konfigurátoru nebo restartem příslušné služby Conto Order. 
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5. Odeslání změn do Conto Order 

 

Odeslání veškerých změn se provede automaticky při standardním odeslání na server (F5). 

Poté služba automaticky akceptuje odeslané změny. 

 Pokud se jedná o prvotní nastavení systému a to zejména umístění, připojení a nastavení 

připojení (firewall, ID), může být služba Conto Order po neúspěšných pokusech o připojení a 

inicializaci zastavena. K opětovnému nastartování služby je použijte správce služeb Conto Order a 

službu opět spusťte.  

 

6. Správce služeb Conto Order 

 
Správce služeb je pomocný ovládací program sloužící pro správu služeb Conto Order běžící 

na pozadí systému a to 

- spuštění / zastavení služby  

- instalaci / deaktivaci služby  

- monitorování stavu služby  

Tato aplikace se automaticky nainstaluje zároveň s instalací serveru. Standardně se nespouští po 

startu a budete ji potřebovat pouze při prvním nastavení připojení anebo při řešení záležitostí 

týkajících se provozu služby na systému Windows. Standardně se spouští minimalizovaná do 

systémové lišty Windows a má následující ikonu: 

  

Dvojitým poklepáním na ikonu spustíte / zastavíte službu (y) Conto Order. Odezva změny stavu je 

cca 1 sec. Stav služeb je indikován barvou středu v ikoně. 

Zelená barva  – všechny licencované služby jsou spuštěny 

Červená barva  – všechny služby Conto Order jsou zastaveny. 

Žlutá barva  – některá ze služeb se startuje / ukončuje 

Šedá barva  – žádná služba Conto Order není nainstalovaná 
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6.1. Spuštění správce   

Ve start menu Windows v menu všech programů klepněte na zástupce Consulta Conto / Nástroje / 

Správa služeb / Správce služeb pro Conto Order 

 

6.2. Zobrazení správce  

Na ikoně správce zobrazte pravým tlačítkem myši menu a zvolte položku „Zobrazit okno“. 

 

 

 

V okně správce je zobrazen status jednotlivých služeb pro Conto Order ORM_1 - 8. Stiskem 

jednotlivých tlačítek vyberete, se kterou službou budete pracovat. Po zvolení služby jsou 

k dispozici tlačítka: 

 

Start / Stop:  spuštění / zastavení služby, 

Restart:  restartování služby  

Install / Unistall: instalace / deaktivace služby (pro servisní účely, nepoužívat)  

 

6.3. Ukončení správce  

Na ikoně správce zobrazte pravým tlačítkem myši menu a zvolte položku „Ukončit správce“. 
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7. Bezpečnostní pravidla při dodávce systému s hardwarem 

 

Při instalaci a provozování aplikace Conto Order dodržujte bezpečnostní pravidla pro veškerý 

hardware, který používáte. Jednotlivá ustanovení a pravidla si vyžádejte u dodavatele hardware. 

 

Vypněte před čištěním všechna zařízení systému. Povrch zařízení je možno čistit navlhčenou 

utěrkou. 

 

Zařízení nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti 

 

Chraňte zařízení před politím kapalinami a poškozením krytu. Hrozí úraz elektrickým proudem 

 

Pokládejte zařízení na pevnou podložku a chraňte jej před pádem 

 

Pozorně přečtěte uživatelský manuál, obsluhujte zařízení v souladu s tímto manuálem 

 

Vadné baterie a jiné součásti přístroje podléhají při manipulaci Zákonu o odpadech v ČR 

 

Instalaci a programování přístroje může provádět pouze autorizované servisní středisko firmy 

Consulta Bürotechnik s.r.o nebo autorizovaní partneři 

 


