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Přenosné  online terminály pro Pohodu 

Naše řešení s mobilními terminály neumožňuje jen pasivně 

prohlížet zásoby a jejich stav na skladě, ale i aktivně zasa-

hovat do systému v rámci přidělených práv a rolí. Tímto 

mohou uživatelé, kteří nemají znalost práce se skladovým 

systémem značně urychlit chod celého provozu. Stačí aby 

si osvojili jednoduché používání těchto terminálů a doklady 

do ekonomického systému bude již tvořit terminál.  

Terminál zobrazuje data (webovou stránku) v in-

tegrovaném prohlížeči zařízení. Terminál pošle naskeno-

vaný kód webovému serveru a na terminálu se následně 

zobrazí dynamicky vygenerovaná stránka s možnostmi 

interakce uživatelem. Uživatel například zadá několik zá-

sob v určeném množství a z nich nechá vytvořit doklad do 

Pohody. Vygenerování dokladů v Pohodě probíhá přes 

XML rozhraní.  

 Velkoobchody a maloobchody, vzdálené provozovny 

 Ambulantní prodej (prodej v terénu), mimo provozovnu 

 a všude, kde skladník nebo prodejce potřebuje praco-

vat se zásobami a s okamžitým zápisem, vytvořením 

dokladu a stále aktuálním skladem.  

 

 

 

 Komunikace online — stále aktuální data 

 Není vyžadováno sehrávání balíčků 

 Možnost libovolného počtu slev a indivudálních cen 

 Nastavení na míru - rychlý zápis dokladů  

 Volnost v použitém zařízení (Windows, Android) 

 Obsluha terminálu nemusí mít přístup do Pohody 

 Nastavení polí a ovládacích prvků zobrazených na 

zařízení 

 Možnost automatického tisku tiskových sestav Pohody 

 Práce se středisky, činnostmi, cizí měny, slevy 

 

 

 Volby řazení produktů pro zobrazení na displeji  

 Zboží lze zadávat přes členění skladů pomocí ikon na 

dotykovém displayi 

 Výběr zákazníků, skladů, typu dokladu 

 Náhledy produktů s obrázky 

 Nastavení velikosti dlaždic produktů 

 Možnost automatického načítání zákazníka 

 Načítání kódu fotoaparátem,  

bluetooth čtečkou nebo ručně na klávesnici 

 

Pro verze Pohody:  MDB, SQL, E1 

Požadavky:  certifikovaná instalace 

ucetni-program-pohoda.cz 
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Doklady a činnosti realizovatelné na terminálu 

 Příjemka, Výdejka ,Převodka, Prodejka, Faktura, Přijatá objednávka 

 Kontrola zásob 

 Inventura (vytvoří inventurní seznam(y) do Pohody, které následně můžete přenést do inventury) 

 Rychlý prodej (převod + prodejka z jiného skladu) 

 Kontrola zásob 

 Vyskladnění dle objednávky (vytvoří výdejku/fakturu dle objednávky. Označuje v objednávce již vyskladněné zboží) 

 Možnost optimalizace výdeje dle skladových míst. 

 

 Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit dle požadavků 

Dle velikosti Vašeho displeje a rozlišení lze zobrazovat zcela jiný rozsah polí dle Vašich 

potřeb.  Lze ovlivnit velikost písma, velikost tlačítek, lze předepisovat do polí např. Běžné 

množství pro výdej a podobně. Pro úplně malé displaye je vytvořena samostatná verze. 

Samozřejmostí je zobrazování uživatelských polí z Pohody E1. Přenosné terminály umožňují 

přesně načítat individuální slevy na zákazníka zadané v účetním programu Pohoda.  Takže 

ceny zadané terminálem přesně kopírují stav jaký by byl při vytvoření dokladu ekonomickým 

systémem Pohoda. Terminál umí pracovat až se třemi měrnými jednotkami zadanými v 

Pohodě.  

 

 

 

 

 

 

 

Testováno na těchto operačních systémech 


