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Minimální požadavky QMP  
 
qorder130923.apk     Android (pro české znaky verze CE) 
 
Combo (QC120420.BIN)   Qtouch 2 / Concerto 
 
qpos15 (QL120420.ZIP)   Qtouch 10Pro / Qtouch 15 
 
qpos10 (QA120420.ZIP)   Qtouch10 / 12 
 
 
Aktivace QOrder na POS: 
 

1. Přepnout do programování (P). 
2. 9100 TYPE. 
3. Pokladna zobrazí seznam (max. 8) pozic pro QOrder. Pokud je pozice aktivovaná, 

je na ní zobrazena přiřazená MAC adresa zařízení nebo 00:00:00:00:00:00. 
4. Vyberte první nepřiřazenou pozici a stiskněte tlačítko. 
5. POS zobrazí  "Cxxxxxxxx" pro první pozici (pro další pozice D, E atd.). 
6. Na základě zobrazeného kódu si vyžádejte aktivační klíč od dodavatele. 
7. Zadejte aktivační klíč a stiskněte CR. 
8. POS zobrazí a vytiskne: 

    Q-Order#x Activated (x =pozice) 
    Code: Cxxxxxxxx     (jen tisk) 
    Key : kkkkkkkkk     (jen tisk) 

9. Později lze tyto údaje vytisknout v režimu P zadáním 305 TYPE. 
 
 
Přiřazení Android za řízení aktivované pozici QOrder na POS (na POS): 
 

1. Android zařízení může být přiřazenou pouze k pokladně s číslem 1 (parametr 53) a 
s aktivovaným  síťovým provozem (parametr 55, 89). 

2. Přepněte do pozice X, Z nebo P a zadejte 9100 TYPE. Nebo v módu M zadejte 
9100 + součet. 

3. POS zobrazí seznam pozic QOrder. Aktivní pozice je označena MAC adresou 
zařízení nebo 00:00:00:00:00:00. 

4. Stiskněte pozici, kde chcete přiřadit zařízení Android. Pokud je některé již k dané 
pozici přiřazeno, bude přiřazení zrušeno a nahrazeno novým. Původní přiřazené 
zařízení přestane POS akceptovat. 

5. POS zobrazí “Handy Init” a vybranou  pozici “Q-Order#1”. 
6. Nyní pokračujte kroky v kapitole “Přiřazení Android zařízení k POS” na zařízení 

Android nebo ukončete přiřazení. 
7. Jakmile je zařízení přiřazeno, zobrazí se jeho MAC adresa. 

 
Pozn.: V módu P je možné zrušit přiřazení zadáním 0 na pozici, kterou chcete zrušit. 
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Přiřazení Android za řízení k POS (na Androidu): 
 

1. Spusťte aplikaci QOrder na zařízení. 
2. Pokud není IP adresa zařízení správná, nastavte jako má POS č. 1 (zjistit ji můžete 

zadáním 305 TYPE na POS). 
3. Zkontrolujte jestli je WiFi aktivní a připojená. 
4. Spusťte aplikaci stiskem “Start QOrder”. 
5. Pokud neproběhne přiřazení, zkontrolujte, zda je POS v módu přiřazení. 
6. Jakmile je aplikace spuštěna, QOrder se pokusí přihlásit k POS. Pokud to není 

možné, zobrazí chybu “Network Error” a aplikace se spustí v demo režimu.  
7. Můžete se také přihlásit v demo režimu stiskem kl. Násobení a Logon. 

 
Pozn.: 
Jakmile je zařízení přiřazeno, má automaticky číslo pokladny 17 pro pozici 1, 18 pro pozici 
2 atd. 
 
 
Nahrání programu z POS: 
 

1. Spusťte aplikaci QOrder na zařízení. 
2. Pokud není IP adresa zařízení správná, nastavte jako má POS č. 1 (zjistit ji můžete 

zadáním 305 TYPE na POS). 
3. Zkontrolujte jestli je WiFi aktivní a připojená. 
4. Spusťte aplikaci stiskem “Start QOrder”. 
5. Jakmile je aplikace spuštěna, QOrder se pokusí přihlásit k POS. Pokud to není 

možné, zobrazí chybu “Network Error” a aplikace se spustí v demo režimu.  
6. Stiskněte klávesu násobení (X) a tl. Update / Install 
7. Proběhne aktualizace programu z POS. Na displeji bude zobrazen průběh. 

 
 
Nastavení POS: 
 

� POS musí mít aktivní síť LAN. 
� Možnost 92 (plovoucí účty) musí být aktivní. 
� Zařízení musí být aktivováno a přiřazeno k POS. 
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QOrder – nastavení programu: 
� Pokud není aktivní možnost 412 (master has balances), bude se objednávka posílat 

vždy do pokladny 1. Jinak se použije Master POS /157-159/. 
� Výchozí klávesnice má pevné nastavení a používá grafické klávesy. 

 

Platba# 7 8 9 

Oprava chyby 4 5 6 

Strana nahoru 1 2 3 

X 0 0 1 

OPRAVA Skup# (TYPE) Prod.F.# Posun (CR) 

 
 Klávesa“Posun” slouží k přepnutí 4 / 20 kláves. Pouze prodej a manažer. 
 

� Podtržené klávesy mohou být nahrazeny makrem nebo náhledem v systémových 
parametrech 188..191. Hodnota 1..99 je pro makro 1..99, 101..199 je pro náhled 
1..99. 

  PARAMETER 188 = Skup# 
  PARAMETER 189 = Prod.f# 
  PARAMETER 190 = Oprava chyby 
  PARAMETER 191 = Platba# 

� Při zadání hodnoty na klávesu Skup#  je tato hodnota použita jako číslo PLU. Bez 
zadání bude zobrazen seznam skupin zboží. 

� Při zadání hodnoty na klávesu BALF#  bude hodnota použita na první prodejní 
funkci (standardně stůl) a tím pádem bude otevře stůl. Bez zadání budou zobrazeny 
prodejní funkce. 

� Je možné provést změny v programu zadání 0 X 5983 X, ale všechny změny 
boudou přepsány po aktualizaci z POS. 

� Po spuštění je nutné nejdříve přihlásit obsluhu. Stiskněte bez zadání klávesu X a 
bude zobrazen seznam obsluh. 

� Menu zobrazené po stisku X bez zadané hodnoty: 
1. Obsluha – zobrazí seznam obsluh. Přihlásit se lze zadáním kódu na 

příslušnou klávesu obsluhy. Pokud jsou aktivní tajné kódy, lze zadat kód 
přímo. 

2. Prodávající - (jen pokud jsou aktivní) pracují stejně jako tl. obsluha. 
3. Konec – ukončí aplikaci QOrder. Neodeslané objednávky budou smazány. 
4. Přihlásit /Log On/ - přihlásit se k POS. Např. pokud byla POS vypnutá, lze se 

tímto tl. opět připojit. Pokud nejste připojeni, aplikace je v demo režimu. 
5. Update / Install – pokud je aplikace připojena, lze pomocí této funkce 

aktualizovat program a data z POS. 
� Pokud je aktivní tajný kód, budou v aplikaci použity pouze poslední 4 znaky z kódu. 

Písmena A..F budou nahrazena čísly 1..6. Např. kód “0E595CB5” bude pro Android 
“5325”. 
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� Do menu ‘X’ lze přidat 4 vlastní funkce. Tyto se nastavují v parametru 193..196 
obdobně jako uživatelská tlačítka – 1..99 pro makro 1..99, 101..199 pro náhled 
1..99. 

� Chování při připojení: 
1. Po startu se QOrder pokusí připojit. Pokud POS neodpovídá, zobrazí se 

DEMO. Tato hláška se zobrazí po každé transakci.  
2. Pokud byl QOrder připojen a je spojení ztraceno nebo deaktivováno, zobrazí 

se hláška LOGIN ERROR (také po každé transakci). Je nutné se znovu 
připojit v menu LogOn. 

� Elektronický journal: 
1. Elektronický journal je ukládán na POS, kde je QOrder přiřazen. Zajistěte 

dostatečnou velikost journalu! 
2. Pokud je EJ nastaven jako text, bude automaticky zaktivována možnost 305, 

aby bylo možné identifikovat tisky. QOrder 1 začíná účtem Q000001. 
3. Na QOrderu samotném není žádný EJ. 
4. Pokud je QOrder připojen, možnost 7 bude vždy automaticky deaktivována. 
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QOrder p ři update / instalaci automaticky zm ění následující možnosti: 
� možnost 4 = 0 
� možnost 7 = 0 
� možnost 17 = 0 
� možnost 92 = 1 
� možnost 112 = 0 
� možnost 117 = 1 
� možnost 119 = 1 
� možnost 194 = 1 
� možnost 194 = 0 
� možnost 195 = 1 
� možnost 198 = 1 
� možnost 221 = 0 
� možnost 276 = 1 
� možnost 289 = 0 
� možnost 321 = 1 
� možnost 341 = 0 
� možnost 351 = 1 
� možnost 384 = 0 
� možnost 412 = 1 

 
 
QOrder p ři update / instalaci automaticky zm ění následující parametry.  

� PARAMETR 8 = 0 
� PARAMETR 53 = QOrder pozice + 16 
� PARAMETR 89 = 255. 
� PARAMETR 119 = 38. 
� PARAMETR 121 = 3 pokud po čet stol ů<145, jinak 0 
� PARAMETR 162 = 0 
� PARAMETR 143 a 144 - tiskárna ú čt ů 1 - pokud má p řihlášená 

obsluha NEMÁ aktivní možnost 5.2 a jsou aktivní bud ou 
zkopírované do parametr ů 9 a 10 jako tiskárna ú čt ů 

� PARAMETR 157, 158 a 159 – pokud nejsou nastaveny, b udou 
nastaveny na 1. 

� PARAMETR 175 a 176 – tiskárna ú čt ů 2 - pokud má p řihlášená 
obsluha aktivní možnost 5.2 a jsou aktivní budou zk opírované 
do parametr ů 9 a 10 jako tiskárna ú čt ů 

 


