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MOBILNÍ ČÍŠNÍK CONTO ORDER S TELEOFNEM, POUZDREM 
A TISKÁRNOU 

Mobilní číšník pro software Conto, usnadní a urychlí obsluhu i prodej v restauracích i na 
zahrádkách. Odolný telefon s Androidem a 5,5" displejem v kombinaci s uživatelsky přívětivou 
aplikací Conto Order je spolehlivým partnerem pro zefektivnění obsluhy. Umožňuje obsluze 
objednávat a platit přímo u stolu. Set obsahuje odolný telefon, licenci Conto Order, pouzdro na 
opasek a mobilní tiskárnu s pouzdrem. 
 

Odolný telefon iGET GBV5500 Pro 
Telefon je vybavený operačním systémem 
Android 9, 3 GB RAM a 16 GB ROM, takže 
zvládne mnohem více úkonů najednou a v 
kratším čase. Výkon podporuje také 
vysokokapacitní baterie o velikosti 4 400 mAh a 
poctivé zpracování se zase postará o odolnost 
proti vodě a prachu (IP68). Kromě krytí IP68 je 
také chráněný sklem Gorilla Glass 3, který 
zajišťuje zvýšenou ochranu proti poškrábání 
displeje. Skvělý 5.5" HD panel nabízí živé barvy, 
srdcem přístroje je 4jádrový procesor s taktem 
1.5 GHz. 
 
Pouzdro na opasek 
Pouzdro na opasek vyrobené z přírodní kůže pro bezpečné uložení mobilního číšníka v době kdy 
obsluha potřebuje uvolnit obě ruce. 
 
Mobilní tiskárna Birch BM-i02 
Firma Birch nabízí praktickou tiskárnu účtenek velmi malých rozměrů a nízké váhy ale s velkou 
výdrží baterie. Na jedno nabití zvládne 8mi-15tihodinovou směnu v plném provozu, nebo 7 dní ve 
stand-by režimu. Vhodná zejména do pohostinství, kioskového prodeje apod. Široká škála 
použití, jelikož je připojení tiskárny možné přes USB, Bluetooth nebo RS232. Kompatibilní s 
Windows, Android a Linux systémy. Praktické pouzdro v základní ceně tiskárny. 
Klíčové vlastnosti 

• termální tisk 

• rychlost tisku 80 mm/s 

• tiskové rozlišení 203 dp 

• příkazová sada ESC/POS 

• symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů 

• nízká hmotnost 0,22 kg 

• malé rozměry 111 x 88 x 41 mm 

• komunikační rozhraní: USB,Bluetooth,RS232 

• velká výdrž baterie 2000mAh až 8-15 hodin v plném provozu na jedno nabití 

• šířka papíru 58mm 

• ochranný odolný obal v ceně 

• velice příznivá cena 

• podporované operační systémy: Android, Windows, Linux 

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: 
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• 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, přímá podpora několika platebních 
terminálů, včetně terminálu SumUp Air 

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 

Hardwarové požadavky 
Hardware pro Conto: 

• 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 od verze 6.0 do verze 10, s displejem 4,5“-7“ a rozlišením minimálně 

720x1280 pixelů. 
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