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Mobilní číšník Conto Order s terminálem P2 s platební 
funkcí a pouzdrem 

 

 Mobilní číšník k pokladnímu systému Conto s tiskárnou a platebním terminálem v jednom. 

 

Set se skládá z terminálu Sunmi P2, koženého pouzdra na opasek, licence aplikace Conto Order 

a licence na modul platební terminál. 

 

Terminál Sunmi P2 s platební funkcí 

 

• Operační systém Android 7.1 

• Procesor 1,5 GHz 

• Paměť 1GB RAM, 8GB ROM 

• Displej LCD, 5,5", 1440x720 bodů, IPS 

• Umožňuje přijímat platební karty pomocí 
čipu, magnetického proužku a bezkontaktně 

• Možnosti připojení 

o mobilní síť LTE 

o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 

o Bluetooth 4.0 

• Baterie 2 540 mAh 

• Rozhraní USB-C, slot na SIM, dokovací konektor 

• Tisk termální 58mm, rychlost tisku 70mm/s, maximální průměr kotoučku 40mm 

• Rozměry: 222 x 81,6 x 18-48 mm 

 

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, 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 
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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. 

Pouzdro na opasek 

Pouzdro na opasek vyrobené z přírodní kůže pro bezpečné uložení mobilního číšníka v době, kdy 

obsluha potřebuje uvolnit obě ruce. 

 

Conto server - modul platební terminál pro Conto Order 

Rozšiřující modul pro Conto server umožňující přímé napojení platebního terminálu k mobilnímu 

číšníku Conto Order. 
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