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MOBILNÍ ČÍŠNÍK CONTO ORDER S TERMINÁLEM V1S A 
POUZDREM 

Tento mobilní číšník s pokladním SW Conto Order usnadní a urychlí obsluhu i prodej v 
restauracích, ale i na zahrádkách. Je to velice lehká a dobře do ruky padnoucí pokladna s 
Androidem a 5,5” displejem. Tato pokladna je vybavena vestavěnou termotiskárnu o šířce 58mm 
a rychlostí tisku 60mm/s. Umožňuje obsluze objednávat a platit přímo u stolu.  

Set obsahuje terminál Sunmi, licenci pokladního SW Conto Order a pouzdro na opasek.  

Terminál SUnmi V1S 

• Operační systém Android 6 
• Procesor 1,3GHz 
• Paměť 1GB RAM, 8GB ROM 
• Displej LCD, 5,5", 1280x720 bodů 
• Možnosti připojení 

o 3G (GSM 900/1800, WCDMA 900/2100)  
o Wi-Fi 802.11 b/g/n 
o Bluetooth 4.0 

• Baterie 5200mAh 
• Rozhraní USB-C, slot na SIM, dokovací konektor 
• Tisk termální 58mm, rychlost tisku 60mm/s, maximální průměr kotoučku 40mm  
• Rozměry: 211 x 83 x 54mm 

  

Conto Order mobilní číšník 

Moderní mobilní aplikace pro zařízení se systémem Android navržená pro snadnou a rychlou 
obsluhu zákazníků přímo u stolu. Přehledné uživatelské prostředí aplikace zajišťuje vysoký 
komfort a nabízí celou řadu užitečných funkcí. Mezi základní funkce aplikace patří:  

• rozdělení stolů podle místností pro rychlý přístup 
• práce se stoly, pokoji a zákaznickými účty 

o objednávání a stornování položek 
o podpora gest, označování, přidávání a storno přímo na displeji  
o přímá podpora polovičních porcí 
o přidávání slev na účet 
o přenášení, dělení nebo slučování účtů  
o placení celého účtu nebo jen vybraných položek  
o fulltextové vyhledávání v seznamech (položky, zákazníci, ...)  

• tisk účtu a předběžného účtu + odeslání na EET 
o možnost přepínání mezi subjekty / DIČ  
o provádění závěrky přímo na mobilním číšníku i podle subjektů / DIČ  

• podpora čtečky čárových a QR kódů (hardwarové Zebra a softwarové přes kameru  
o prodej položek včetně čárových kódů s informací o váze  
o přihlášení a odhlášení obsluhy 
o otevření stolu nebo zákaznického účtu 
o platby, slevy a další 

• přesměrování tisku (např. při vybité baterii) 
• další užitečné funkce 
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Hardwarové požadavky 

Hardware pro Conto Order: 

♦ zařízení s OS Android 6.0 nebo vyšším, s displejem 4,5“-7“ a rozlišením minimálně 720x1280 
pixelů. 

Pouzdro na opasek 
Pouzdro na opasek vyrobené z přírodní kůže pro bezpečné uložení mobilního číšníka v době, 
kdy obsluha potřebuje uvolnit obě ruce.  
 
Minimální SW a HW požadavky 
POS systém se software Conto verze 2.1 (min. varianta Standard), Síťové připojení k  POS 
systému (WiFi nebo GSM) 

 

mailto:pokladny@hcv.cz

