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Základní vlastnosti systému Conto

� Třívrstvá aplikační architektura
� Robustní moderní databáze SQL Firebird
� Vlastní nekolidující instance SQL Firebird serveru
� Velmi snadná instalace
� Minimální nároky na Hardware
� Interní komunikace Conto přes TCP/IP
� Vzdálený přístup, vzdálená správa přes internet
� Šifrování a zabezpečená komunikace (připraveno na EET)
� Přímá podpora tiskových zařízení USB
� Windows 10, Windows server
� Server Conto běží jako služba Windows na pozadí, pro práci není 

nutný přihlášený uživatel



Systém Conto
Interní rozložení a komunikace aplikací
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Systém Conto
Rozložení databáze SQL na serveru
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Prodejní databáze
Binární journal – zdroj dat pro závěrky a hledání v historii

� Generování závěrek z binárního journalu /historie prodeje/
� Lze získat jakoukoliv závěrku zpětně i po jejím vynulování
� Procházení historie a analýza prodeje
� Historie skladových pohybů, inventura
� Možnost filtrování údajů při hledání
� Historie provedených akcí (závěrka, odeslání, výmaz dat, převod…)
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Jednotlivé verze Conto

� Conto Mini základní verze pro obchody

� Conto Basic základní verze pro restaurace
� Conto Standard restaurace se skladem a kalkulacemi

� Conto Max restaurace se skladem, kalkulacemi, 
zákaznickým systémem slev a benefitů 
a vyhledáváním v historii

Základní moduly Conto Mini Conto Basic Conto Standard Conto Max

Rozšířené obchodní funkce

Restaurační funkce

Kalkulace a sklad

Síťová verze, externí sklad

Statistiky prodejů

Zákaznické slevy a plánování



Conto Mini
Varianta pro obchody

� Max. 100 PLU, 20 skupin zboží

� Snadné vyhledávání položek

� Průvodce platbou

� Vzhled a funkce pro obchod, větší 
displej, více položek na displeji

� Připojení scanneru, váhy atd..

� Pouze obchodní funkce

� Možnost rozšíření



Conto Basic
Základní restaurace

� Základní funkce restaurace

� Stoly, pokoje, zák. účty

� Převody stolů, položek

� Jednoduché rozúčtování stolů

� Nemá sklad ani kalkulace

� Slevy pouze statické

� Pouze jedno prodejní místo na jeden 
server



Conto Standard
Restaurace se skladem

� Funkce restaurace
� Stoly, pokoje, zák. účty
� Převody stolů, položek
� Jednoduché rozúčtování stolů
� Evidence skladu, inventury
� Víceúrov ňové kalkulace výrobk ů a 

polotovar ů
� Síťový provoz, více prodejních míst 

na jeden sklad
� Slevy pouze statické



Conto Max
Restaurace se skladem a zákaznickými funkcemi

� Funkce restaurace
� Stoly, pokoje, zák. účty
� Převody stolů, položek
� Jednoduché rozúčtování stolů
� Evidence skladu, inventury
� Víceúrovňové kalkulace výrobků a 

polotovarů
� Síťový provoz, více prodejních míst na 

jeden sklad
� Práce se zákazníkem
� Vyhledávání v historii
� Zpětná tvorba záv ěrek



Rozšiřující moduly systému Conto

� Conto Sklad
� Plnohodnotný skladový software pro Conto, tisk štítků, kalkulace…

� Modul platební terminál
� Česká spořitelna, ČSOB, SberBank, KB, RFB, UniCredit Bank a další

� Rezervace stolů a pokojů
� Penziony které hledají rychlý, přehledný a levný systém

� Mobilní číšník
� Conto samostatný klient na tabletu jako mobilní číšník, podpora mobilní tiskárny

� Modul XML export / import
� napojení na ES

� export a tisk jídelníčku, denního menu



Komunikace s jinými ES
Napojení ES offline, ceníky a sklad v ES.

Napojení Conto na externí sklad podporuje:

� Conto Sklad
� Nativní podpora

� QMP 4 Gastro
� Nativní podpora

� ES Money S3, S4 a S5
� Vyžaduje modul XML export / import

� ES Pohoda
� Pomocí propojovacího můstku ProPOS

� Další ES / IS / sklad
� Snadná implementace pomocí komunikačního můstku CDriver
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Prodejní část
Prodej, běžná práce v systému

� Prodej
� Vyhledávání položek

� Přímý prodej

� Prodej na stolech

� Účtování pokojů

� Zákaznické účty

� Sklad
� Příjem, výdej

� Výroba polotovarů

� Inventura

� Závěrkové operace



Manažerská část
Nastavení systému a práce se systémem Conto

� Nastavení systému
� Periferie
� Prodejní data
� Zákazníci, slevy
� Rezervace
� Editace vzhledu prodejní části

� Sklad
� Skladové pohyby
� Inventura

� Závěrkové operace
� Závěrky
� Procházení historie
� Online sledování prodeje



Emulátor tiskárny
Velký pomocník při instalaci systému

� Nastavení systému bez nutnosti 
tisku na papír

� Podpora TCP, UDP a RS232
� Náhled všech tisků

� Účtenky
� Objednávky do kuchyně
� Skladové pohyby
� Závěrky

� Zobrazení akcí tiskárny
� Odstřih papíru
� Pípnutí pípáku na kuchyňské tiskárně

� Pamatuje si a ukládá historii
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Školení servisních středisek


