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1. Úvodem
Mobilní číšník Conto Order pro OS Android je součást systému Conto a slouží k objednávání
položek a platbě účtů. Pro správnou funkci v programu Conto vyžaduje rozšíření licence o
příslušný počet mobilních číšníků. Program běží na zařízení s OS Android min. verze 6.0. Tisk
probíhá buďto na vybrané libovolné tiskárně jako u standardního klienta, nebo na tiskárně účtenek
na opasek přiřazené přímo v aplikaci Conto Order. U vybraných zařízení je také podporovaná
čtečka čárových a QR kódů pro prodej, otevírání stolů a další funkce.

2. Přihlášení a odhlášení obsluhy
Přihlášení obsluhy
Přihlášení obsluhy se provádí na úvodní obrazovce zadáním kódu obsluhy a stiskem tlačítka
přihlásit nebo čtečkou. Obsluhy, přihlašovací kódy a oprávnění se nastavují v Konfigurátoru.

Obrázek 1: Přihlašovací obrazovka

Každá obsluha má přiřazenu skupinu oprávnění, ale v Conto Order mají některé skupiny další
funkce.
Skupina oprávnění

Funkce

Obsluha

Nastavení chování na panelu funkcí a náhledu PLU

Manažer

Záloha a obnova vzhledu klienta Conto Order
Záloha a obnova vzhledu klienta Conto Order
Editace vzhledu klienta Conto Order

Admin

Odhlášení obsluhy
Odhlášení obsluhy se provádí stiskem tlačítka se jménem přihlášené obsluhy, které naleznete
v pravém horním rohu (po stisku dojde k zobrazení potvrzovacího okna).

Obrázek 2: Odhlášení obsluhy

3. Otevření a zavření stolu / pokoje / zákaznického účtu
Stůl / pokoj / zákaznický účet (dále již bude uváděn pouze pojem stůl) je možné otevřít jednou
z následujících možností (všechny prodeje v aplikaci Conto Order musí být realizovány přes stůl).
Tlačítko pro otevření stolu
přímým zadáním čísla stolu
Tlačítko pro otevření stolu
vyhledáním

Seznam naposledy
otevřených stolů
Tlačítka s přímým
otevřením stolu (po stisku
tlačítka se symbolem „>>>“
se otevře rozšířený seznam
stolů)

Obrázek 3: Otevírání stolů

Otevření stolu přímým zadáním čísla stolu
Stiskem tlačítka „Ručně“ dojde k zobrazení numerické klávesnice, a stůl se otevírá zadáním čísla
stolu a stiskem tlačítka otevřít. Pokoj se otevírá tak, že před zadáním čísla stisknete tlačítko „P“ a
zákaznický účet stiskem tlačítka „Z“.
Pokud je tlačítko „Otevřít“ neaktivní, znamená to, že zadaný účet neexistuje.

Obrázek 4: Otevření stolu přímým zadáním čísla stolu

Otevření stolu vyhledáním
Stiskem tlačítka „Najít“ se zobrazí seznam všech stolů pokojů a zákaznických účtů. V seznamu
stolů můžete listovat nebo můžete použít vyhledávací pole s lupou pro fulltextové vyhledávání. Stůl
otevřete stiskem tlačítka vybraného stolu.

Obrázek 5: Otevření stolu vyhledáním

Otevření stolu ze seznamu naposledy otevřených stolů
V prostřední části hlavní obrazovky stolů se zobrazuje seznam naposledy otevřených stolů na
daném klientu. V tomto seznamu můžete použít vyhledávací pole s lupou pro fulltextové
vyhledávání. Stiskem tlačítka příslušného stolu dojde k jeho otevření.
Otevření stolu přímou volbou
Ve spodní části hlavní obrazovky stolů se zobrazují tlačítka s nastavenými stoly. Po stisku tlačítka
se symbolem „>>>“ dojde k otevření rozšířené lišty tlačítek. Stiskem tlačítka příslušného stolu
dojde k jeho otevření.
Otevření stolu z náhledu
Ve spodní části obrazovky může být na tlačítku nastavena funkce zobrazit náhled. Toto tlačítko
zobrazí stoly obsažené v nastaveném náhledu. Stiskem tlačítka příslušného stolu dojde k jeho
otevření.
Otevření stolu čtečkou
Stůl nebo účet můžete také otevřít oskenováním příslušného EAN podle nastavení v konfigurátoru.

Zavření stolu
Stůl uzavřete stiskem tlačítka s funkcí zavřít stůl, odhlášením obsluhy, přenosem stolu nebo
ukončením aplikace.

4. Práce se stolem
4.1. Popis uživatelského rozhraní při otevřeném stole
Zpět (při nových položkách
na stole se dotáže na
odeslání objednávky)

Identifikace obsluhy,
cenové hladiny, aktivního
subjektu (při stisku se
zobrazí dotaz na odhlášení
obsluhy, při odhlášení
obsluhy dojde k odeslání
neodeslaných položek a
zavření stolu)

Identifikace stolu
Horní lišta s tlačítky
Seznam položek na účtu
(dosud neobjednané položky
mají zelené pozadí,
objednané položky mají
bílé / šedé pozadí, objednané
vybrané položky mají žluté
pozadí a neodeslané
stornované položky nají
červené pozadí)
Dolní lišta s tlačítky (při
stisku tlačítka se symbolem
„>>>“ se zobrazí rozšířená
lišta tlačítek)

Součet (při vybraných
položkách je v závorce
zobrazen součet výběru)
Storno (stornuje vybranou
položku, pokud není žádná
vybraná a jsou na účtu dosud
neodeslané položky, dotáže
se na výmaz neodeslaných
položek)

Obrázek 6: Uživatelské rozhraní

CLR (zruší aktuální výběr
položek)

při otevřeném stole

Tlačítka v horní a dolní liště je možné uživatelsky přizpůsobit (funkce, text, barva).

4.2. Přidání nových položek
Položky je možné na stůl přidat několika způsoby. Na libovolném tlačítku může být přiřazena
některá z následujících funkcí.
Zadat počet – zobrazí okno se zadáním počtu. Příslušný počet se zobrazí na horní liště a použije
se na příští položku.
PLU seznam – dle nastavení zobrazí seznam PLU zatříděný ve skupinách a odděleních nebo
seznam všech PLU s možností fultextového vyhledávání nebo klávesnici pro přímé zadání čísla
PLU. PLU se přidá stiskem příslušného tlačítka.
PLU přímé – přidání definovaného PLU

PLU přímé / skupina zboží korunou – po stisku tlačítka se zobrazí okno s požadavkem na
zadání ceny (pokud není zadaná desetinná čárka, je zadání v celých korunách)
Skenovat kód – po stisku tlačítka se spustí funkce skenování čárového kódu. Podle nastavení
formátů EAN v konfigurátoru lze funkcí přidat položku, otevřít nebo zavřít účet, přidat slevu nebo
zaplatit. Funkce je dostupná pouze na vybraných zařízeních.
Skupina zboží zobrazit PLU – zobrazí seznam PLU v definované skupině
Zobrazit dynamický náhled – zobrazí PLU v definovaném dynamickém náhledu (náhledy se tvoří
v Konfigurátoru v Prodejní data – Náhledy)
V kterémkoli zobrazeném seznamu je možné použít fulltextové vyhledávání zadáním hledaného
textu do řádku s lupou. Vyhledává se ve všech textech seznamu.

Obrázek 7: Vyhledávání v seznamu

Poloviční porce – po stisku tlačítka s touto funkcí, bude následující přidaná položka, přidaná jako
poloviční porce (v nastavení tlačítka se definuje množství a cena poloviční porce)

4.3. Práce s položkami na stole
S položkami na stole je možné pracovat za pomocí několika jednoduchých gest. Jejich funkce se
liší při použití na objednané a dosud neobjednané položky.
Objednaná položka
Objednaná vybraná položka
Neodeslaná stornovaná položka
Neobjednaná položka
Obrázek 8: Rozlišení položek

Gesta na dosud neobjednaných položkách
Dlouhý stisk – dojde k vyvolání okna pro zadání počtu daného PLU v objednávce

Přetažení zleva doprava – dojde k navýšení objednávky daného PLU o jeden kus
Přetažení zprava doleva – dojde k odstranění všech kusů daného PLU z objednávky
Stisk na pravé straně PLU – dojde k navýšení objednávky daného PLU o jeden kus
Stisk na levé straně PLU – dojde ke snížení objednávky daného PLU o jeden kus

snížení objednávky o jeden kus

navýšení objednávky o jeden kus
Obrázek 9: Zvýšení a snížení počtu daného PLU

Gesta na objednaných položkách
Dlouhý stisk – dojde k vyvolání okna pro zadání počtu daného PLU ve výběru (počet vybraných
kusů se zobrazuje v závorce za počtem objednaných kusů)

Obrázek 10: Zobrazení počtu všech kusů a vybraných kusů

Přetažení zleva doprava – dojde k přidání jednoho kusu daného PLU do objednávky (přidá se na
účet jako dosud neobjednaná položka), pokud je položka, stornovaná, dojde ke zrušení storna
Přetažení zprava doleva – dojde ke stornování všech kusů daného PLU
Stisk uprostřed PLU – dojde k výběru všech kusů daného PLU
Stisk na pravé straně PLU – dojde k navýšení výběru daného PLU o jeden kus
Stisk na levé straně PLU – dojde ke snížení výběru daného PLU o jeden kus

4.4. Dělení / přenos stolu
Dělení stolu se provádí tak, že na stole vyberete položky, které chcete přenést na jiný stůl a
následně stisknete tlačítko s funkcí dělení. Poté se aplikace zeptá na stůl, kam chcete položky
přenést, a po jeho výběru dojde k přenosu zvolených položek na určený stůl. Po přenosu zůstane
otevřený stůl, který jste dělili.
Přenos stolu se provádí tak, že stisknete tlačítko s funkcí přenos. Poté se aplikace zeptá na stůl,
kam chcete všechny položky přenést a po jeho výběru dojde k přenosu položek na určený stůl. Po
přenosu se otevře stůl, na který jste přenášeli položky.

4.5. Odeslání objednávky
K odeslání objednávky dojde při stisku tlačítka s funkcí odeslat objednávku nebo automaticky při
zavření stolu, provedení storna nebo odhlášení obsluhy. Odesláním objednávky se odešle i
případné neodeslané storno položky.

4.6. Platba
Zaplacení celého stolu
Pro zaplacení celého stolu stačí stisknout tlačítko s funkcí platba a po potvrzení bude účet uzavřen
platbou, která je přiřazena použitému tlačítku.
Částečné zaplacení stolu
Pro částečné zaplacení stolu vyberte položky, které chcete zaplatit (na stole nesmí být neodeslané
položky) a stiskněte tlačítko s funkcí platba. Po potvrzení bude účet uzavřen platbou, která je
přiřazena použitému tlačítku.

5. Skladové pohyby
5.1. Příjem / výdej zboží, nastavení stavu skladu
Příslušný skladový pohyb zahájíte stiskem příslušného tlačítka. Otevře se skladový pohyb a
můžete zadávat položky, stejně jako při prodeji. Pro zadávání můžete použít scanner. Před
přidáním položky je zobrazeno okno pro zadání počtu.
Uložení položek provedete stiskem tlačítka odeslat. Změny se promítnou do stavu skladu na
serveru a bude vytištěn doklad o skladovém pohybu.

5.2. Zadání inventury
Abyste mohli zadávat inventuru, musí být nejdříve v softwaru Conto zahájena. Zahájení inventury
můžete provést standardním postupem buďto ve skladových pohybech v konfigurátoru, nebo
funkcí klienta „Zahájit inventuru“.
Jakmile je inventura zahájena, můžete začít zadávání položek inventury stiskem tlačítka zadání
inventury. Přidání položek se provádí stejně jako při prodeji. Pro zadávání můžete použít scanner.
Před přidáním položky je zobrazeno okno pro zadání počtu.
Uložení položek provedete stiskem tlačítka odeslat. Bude vytištěn doklad o zadání. Inventuru lze
zadávat postupně (více jednotlivých zadání / dokladů). V parametru 128.1 v konfigurátoru lze
nastavit chování při zadání stejné položky vícekrát.
128.1 vypnutý

Všechna zadání stejných položek se sčítají. Nastavení vhodné,
pokud máte stejné položky na více místech.

128.1 zaškrtnutý

U každé položky se použije se vždy poslední zadaný počet té
konkrétní položky.

Položky inventury se po odeslání ukládají do inventury v konfigurátoru, kde ve skladových
pohybech jsou vidět zadané položky. V případě chybného zadání zde můžete ještě před
ukončením inventury jednotlivé položky a počty upravit.
Ukončení inventury se opět provádí v konfigurátoru nebo v prodejní části. Postup zahájení a
ukončení inventury naleznete v návodu pro software Conto.

6. Menu funkcí
Menu funkcí vyvoláte stiskem tlačítka v pravém horním rohu.

Obrázek 11: Otevření menu funkcí

V menu funkcí je k dispozici 18 tlačítek, kterým je možné přiřadit libovolné funkce (zprávy,
přesměrování tisku, …). Tlačítka „Záloha vzhledu a nast.“ a „Obnova vzhledu a nast.“ mají funkci
pevně definovanou. Postup přiřazení funkce tlačítku je popsán v následující kapitole.

Obrázek 12: Menu funkcí

7. Nastavení chování a vzhledu klienta
Nastavení chování a vzhledu klienta se provádí v menu funkcí. Vzhled klienta může měnit pouze
obsluha s oprávněním Admin, a je třeba tuto funkci povolit v menu funkcí. Funkce editace tlačítek
se automaticky zakáže při odhlášení obsluhy nebo ukončení aplikace.

Volba 1 aktivuje editaci vzhledu
tlačítek (volbu vidí ji pouze
obsluha s oprávněním Admin)
Volba 2 určuje, zda k zavření
dolní lišty tlačítek dojde stiskem
tlačítka
Volba 3 určuje, zda k zavření
seznamu PLU dojde výběrem
PLU
Obrázek 13: Povolení editace vzhledu

Editace vzhledu
Funkce tlačítka se edituje tak, že na tlačítku provedeme dlouhý stisk. Tím dojde k otevření okna
pro editaci.
Zpět (zobrazí se dotaz na
uložení změn)

Potvrzovací tlačítko (po
stisku dojde k uložení změn a
návratu na předchozí
obrazovku)

Náhled tlačítka
Výběr funkce (po stisku
šipky na konci řádku se
zobrazí seznam dostupných
funkcí)

Text (zde je možné definovat
vlastní text na tlačítku, text se
automaticky mění při změně
funkce)*
Barva pozadí

Obrázek 14: Editace funkce tlačítka

* některým tlačítkům nelze změnit text viz seznam dostupných funkcí.

U některých tlačítek se kromě samotné funkce nastavuje ještě parametr (číslo PLU, typ
zprávy, …). Tyto parametry jsou popsány v seznamu dostupných funkcí.

8. Seznam dostupných funkcí
V této části naleznete seznam všech funkcí, které je možné přiřadit na tlačítko.

8.1. Seznam dostupných funkcí na seznamu stolů
Funkce

Popis

Parametry

Odhlásit obsluhu

Po potvrzení odhlásí obsluhu

-

Kopie účtu

Vytiskne kopii posledního účtu

-

Závěrka

Po potvrzení vytiskne závěrku definovanou v
parametru

Číslo závěrky
Typ závěrky (X / Z)

Přepnout subjekt /
DIČ

Přepne na parametrem definovaný subjekt.

Subjekt

Zobrazit seznam
náhledů
Zobrazit náhled

Zobrazí seznam náhledů (definovaných
v Konfigurátoru), které obsahují alespoň jeden
stůl
Zobrazí seznam stolů v parametrem definovaném
náhledu

Náhled

Otevřít účet/stůl

Otevře parametrem definovaný stůl

Stůl

Ukončit aplikaci

Zobrazí dotaz a po jeho potvrzení dojde
k ukončení aplikace

-

Lištu tlačítek zobrazit

Zobrazí rozšířený seznam tlačítek ve spodní liště

-

Lištu tlačítek skrýt

Zobrazí základní seznam tlačítek ve spodní liště

-

Účet / stůl ručně

Otevře okno pro otevření stolu zadáním jeho čísla

-

Účet / stůl vyhledat

Načíst otevřené účty

Otevře seznam všech stolů, pokojů a
zákaznických účtů, v seznamu lze fulltextově
vyhledávat
Smaže seznam naposledy použitých stolů a
načte do něj seznam otevřených stolů,
parametrem lze definovat obsluhu, jejíž stoly se
mají načíst

-

Obsluha

Vymazat historii
otevřených účtů
Příjem zboží
Výdej zboží
Nastavení stavu

Vymaže seznam naposledy otevřených stolů

-

Zahájí skladový pohyb / nastavení stavu

-

Zadání inventury

Zahájí zadávání položek inventury

-

Tabulka 1: Seznam dostupných funkcí na seznamu stolů

8.2. Seznam dostupných funkcí na otevřeném stole
Funkce

Popis

Parametry

Odhlásit obsluhu

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Kopie účtu

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Přepnout subjekt /
DIČ

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Zadat počet

PLU seznam

PLU přímé

PLU přímé korunou

Skenovat kód

Skupina zboží
korunou
Skupina zboží
zobrazit PLU
Zobrazit seznam
náhledů
Zobrazit náhled

Cenová hladina
zařízení

Zobrazí okno pro zadání počtu. Počet se použije
na následující položku (nebo EAN)
Dle nastavení parametru zobrazí seznam všech
PLU nebo seznam PLU tříděný do oddělení a
skupin nebo klávesnici pro přímé zadání čísla
PLU
Přidá na stůl parametrem definované PLU
Po stisku se zobrazí okno pro zadání částky,
která bude namarkována na účet v parametrem
definovaném PLU, bez zadání desetinné čárky je
zadání v celých korunách
Načtení PLU / EAN pomocí SW skeneru přes
kameru (pouze některá podporovaná zařízení).
Pozn.: HW scanner (např. Zebra) se spouští
přímo HW tlačítkem.
Po stisku se zobrazí okno pro zadání částky,
která bude namarkována na účet v parametrem
definované skupině, bez zadání desetinné čárky
je zadání v celých korunách
Zobrazí seznam PLU v parametrem definované
skupině
Zobrazí seznam náhledů (definovaných
v Konfigurátoru), které obsahují alespoň jedno
PLU
Zobrazí seznam PLU v parametrem definovaném
náhledu
Přepne na cenovou hladinu definovanou
parametrem. Tato bude aktivní do přepnutí na
jinou nebo do ukončení aplikace. Cenová hladina
serveru, plánování, zák. účtu, na účet a na
položku budou ignorovány do té doby, dokud
nepřepnete cenovou hladinu zařízení zpět na
cenovou hladinu podle serveru.

Typ seznamu PLU

PLU

PLU

Skupina

Skupina

Náhled

Cenová hladina

Cenová hladina
server

Přepne na cenovou hladinu definovanou
parametrem a typem přepnutí - na účet, na
položku a základní. Základní cenová hladina
zůstane aktivní i po ukončení a novém spuštění
aplikace.
Použití této funkce deaktivuje hladinu nastavenou
funkcí cenová hladina zařízení.
Cenová hladina dle plánování serveru bude
akceptována pouze v případě, kdy není přepnutá
cenová hladina podle zák. účtu, na účet nebo na
položku stejně jako na standardních klientech.

Cenová hladina

Předběžný účet

Vytiskne předběžný účet

-

Poloviční porce

Odeslat a zavřít
účet/stůl

Odeslat nebo zavřít
účet/stůl

Po aktivování bude následující položka
namarkována jako poloviční porce s parametrem
definovaným množstvím a cenou
Odešle objednávku na nové položky (pokud na
stole jsou) a zavře stůl

Velikost porce v %
Cena v %

* pokud je tlačítko vlevo nahoře, jeho popis nelze změnit a
generuje se podle aktuální funkce

Funkce tlačítka se mění podle toho, zda jsou na
stole nové položky, pokud ano, tlačítko má funkci
odeslat objednávku, pokud ne, má tlačítko funkci
zavřít stůl, popis tlačítka zobrazuje aktuální funkci

-

* pokud je tlačítko vlevo nahoře, jeho popis nelze změnit a
generuje se podle aktuální funkce

Odeslat objednávku a
nezavírat

Odešle objednávku na nové a stornované položky
(pokud na stole jsou)

-

Zrušit objednávku

Smaže dosud neodeslané položky a zavře stůl

-

Dělení účtu/stolu

Vybrané položky převede na zvolený stůl

-

Přenos účtu/stolu

Všechny položky převede na zvolený stůl

Storno

 Pokud na stole nejsou žádné nové položky a
nejsou žádné vybrané položky, je tlačítko
neaktivní
 Pokud jsou na stole nové položky a nejsou
žádné vybrané položky, dojde po dotazu ke
smazání nových položek
 Pokud jsou na stole nové položky a některá
z původních položek je vybrána dojde k odeslání
nových položek a stornování vybrané položky

-

Výmaz zadání

Zruší výběr položek a neodeslané storno

-

Platba

Po potvrzení provede platbu účtu parametrem
definovanou platbou, v případě že je parametr
prázdný, zobrazí se seznam dostupných plateb

Platba

Sleva / přirážka

Po potvrzení přidá na účet parametrem
definovaný rabat, v případě že je parametr
prázdný, zobrazí se seznam všech rabatů

Rabat

Ukončit aplikaci

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Lištu tlačítek zobrazit

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Lištu tlačítek skrýt

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Změna DPH

Změní DPH následující položky

DPH

Tabulka 2: Seznam dostupných funkcí na otevřeném stole

8.3. Seznam dostupných funkcí v menu funkcí
Funkce

Popis

Parametry

Kopie účtu

Viz Tabulka 2

Viz Tabulka 2

Aktualizace databáze

Přesměrovat tisk

Přesměrování zrušit
Záloha vzhledu a
nastavení

Obnova vzhledu a
nastavení

Ruční aktualizace databáze, před aktualizací
bude odhlášena obsluha
Přesměruje tisk z parametrem definované
tiskárny na jinou parametrem definovanou
tiskárnu, přesměrování je globální a platí pro
všechny klienty
Zruší všechna aktivní přesměrování
Záloha vzhledu a nastavení klienta, na serveru je
k dispozici osm pozic pro zálohování vzhledu a
nastavení klienta, pozice jsou společné pro
všechny klienty připojené k serveru
Obnova vzhledu a nastavení ze zálohy,
k dispozici je osm pozic a dále obnova do
výchozího vzhledu a továrního nastavení (obnoví
taká nastavení serveru a smaže seznam
naposledy otevřených stolů)

Původní tiskárna
Nová tiskárna

-

-

-

Závěrka

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Přepnout subjekt /
DIČ

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Ukončit aplikaci

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Načíst otevřené účty

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Vymazat historii
otevřených účtů

Viz Tabulka 1

Viz Tabulka 1

Tabulka 3: Seznam dostupných funkcí v menu funkcí

8.4. Seznam dostupných funkcí v okně otevření stolu zadáním čísla
Funkce

Popis

Parametry

Textová klávesa

Parametr definuje text, který se přidá před
zadané číslo a umožní tak otevření pokoje nebo
zákaznického účtu

„Z“ pro zákaznický
účet
„P“ pro pokoj

* popis tlačítka nelze změnit

Výmaz zadání

Vymaže zadanou hodnotu

-

Potvrzení zadání

Potvrdí zadanou hodnotu a otevře tak stůl

-

Tabulka 4: Seznam dostupných funkcí v okně otevření stolu zadáním čísla

8.5. Seznam dostupných funkcí v náhledu na otevřeném stole
Funkce

Popis

Parametry

PLU přímé

Viz Tabulka 2

Viz Tabulka 2

PLU přímé korunou

Viz Tabulka 2

Viz Tabulka 2

Skupina zboží
korunou

Viz Tabulka 2

Viz Tabulka 2

Skupina zboží
zobrazit PLU

Viz Tabulka 2

Viz Tabulka 2

PLU ručně

Zobrazí se okno pro přímé zadání čísla PLU

-

PLU vyhledat
Zobrazit seznam
náhledů
Zobrazit náhled
Zavřít seznam
položek

Zobrazí seznam PLU s možností fultextovým
vyhledávání
Zobrazí seznam náhledů (definovaných
v Konfigurátoru), které obsahují alespoň jedno
PLU
Zobrazí seznam PLU v parametrem definovaném
náhledu
Zavře aktuálně zobrazený náhled a vrátí se na
otevřený stůl

-

Náhled
-

Tabulka 5: Seznam dostupných funkcí v náhledu na otevřeném stole

9. Seznam chybových hlášení a jejich řešení
Nelze se připojit k serveru xxx.xxx.xxx.xxx:227xx!
Příčina:
 Na serveru neběží služba Conto Order
 Brána firewall zablokovala připojení klienta Conto Order
 Špatně nastavená identifikace klienta (ORM_1, ORM_2, …)
Připojení mobilního číšníka ID xxxxxxxxxxxxxxxx není možné! Klient nemá nastaveno ID
mobilního číšníka
Příčina:


V konfigurátoru u daného klienta ORM_ není přiřazeno zobrazené číslo terminálu

