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EET POKLADNA CONTO VE VAŠEM MOBILU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Vytvořena českými programátory s více než 20letou zkušeností s 

programováním pokladních systémů. Plně nahrazuje EET pokladnu. 

Funguje na tabletech a mobilních telefonech se systémem Android. 

Jak aplikaci pořídit 
Aplikace je poskytována prostřednictvím obchodu Google Play, odkud si 

můžete aplikaci stáhnout a vyzkoušet v DEMO režimu. 

Pokud Vám bude aplikace vyhovovat a budtete ji chtít využívat v provozu, 

stačí zakoupit toto licenci. Po úhradě faktury od nás dostanete licenční 

číslo, které zadáte do aplikace a můžete začít prodávat. 

Neplatíte žádné další měsíční poplatky ! 

 

 

SET APLIKACE CONTO MOBILE 

A MOBILNÍ TISKÁRNY 

 

http://www.consulta-kt.cz/
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Hlavní výhody aplikace Conto Mobile 

 zaručujeme bezpečí vašich dat (neposkytují se třetím stranám, jsou uložena pouze 

ve vašem zařízení) 

 snadné intuitivní ovládání 

 běžný a zjednodušený režim EET 

 snadná editace účtu pomocí gest 

 možnost zasílat účtenky elektronicky emailem 

 neomezenýí počet nastavitelných položek 

 prodej zadáním částky nebo pomocí nastavené položky (velmi rychlé a spolehlivé) 

 podporuje slevy a přirážky na jednotlivé položky nebo celý účet 

 několik druhů plateb (rozlišení pro závěrky) s možností nastavení, zda daná platba 

podléhá EET 

 možnost přidat poznámku k položce nebo celému účtu 

 režim pro hotovostní úhradu faktury (pro EET), číslo faktury lze zadat nebo 

oskenovat a tiskne se na dokladu 

 podpora zvláštních režimů EET pro prodej dárkových poukazů, použitého zboží a 

cestovních služeb 

 databáze všech vystavených účtenek, ve kterých je možné vyhledávat 

 položkové a finanční uzávěry 

  záloha a obnova dat a vzhledu aplikace 

 možnost přizpůsobení vzhledu aplikace 

 Mobilní tiskárna Cashino PTP-II 

 Malá a přenosná tiskárna s termálním tiskem na kotoučky s šířkou 57mm, bateriovým 

napájením a Bluetooth připojením. 

rychlost tisku 20-80mm/s 

rozlišení 384 bodů na řádek 

termopapír šířky 57mm a maximální průměr 40mm 

podpora tisku EAN a QR 

možnost připojení USB, RS-232, Bluetooth 

podporované operační systémy Android (od verze 

4.4), iOS, Windows (XP, 7, 8, 10) 

baterie s kapacitou 2000 mAh 

rozměry 79x112x45mm, váha 216g (bez 

termopapíru) 
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