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FiskalPRO Mobile

• FiskalPRO mobile je aplikace „POKLADNA“ pro 
android, která ve spojení se zařízením FiskalPRO
funguje jako MOBILNÍ ČÍŠNÍK. 

• Zákazníka můžete od „A do Z“ obsloužit u stolu:

• od objednávky,

• přes zaparkování rozpracované účtenky a její 
doplnění,

• tisku dokladu,

• až po zaplacení platební kartou.

• To vše včetně EET funkce a správy přes cloud 
odkudkoliv.



FiskalPRO Mobile

Podmínky

• Aplikace je pro Android zařízení (smartphone, tablet)

• Aplikace je optimalizována pro displeje od velikosti 4,5“ včetně

• Na zařízení, kde bude FiskalPRO Mobile instalováno, musí být 
povolena možnost instalace z neznámých zdrojů nebo se musí tato 
možnost při instalaci potvrdit

• Samotná aplikace FiskalPRO Mobile nemá funkci EET, tu zajišťuje v 
OSTRÉM režimu zařízení/terminál FiskalPRO, které je s aplikaci 
spárováno

• S aplikací lze spárovat terminál FiskalPRO s připojení přes ETHERNET 
nebo WIFI



FiskalPRO Mobile

Podmínky

• Pro spuštění OSTRÉHO režimu musí 
být na portále FiskalPRO žádost o 
instalaci zařízení s vybranou volbou 
FiskalPRO Mobile na ICO, na které 
je/bude registrováno i 
zařízení/terminál FiskalPRO.

• EET certifikát se nahrává do 
FiskalPRO zařízení, na portálu 
FiskalPRO, které bude s mobilní 
aplikací spárováno

• Správa prodejních položek provádí na 
portále FiskalPRO. 

• Jen položky se zaškrtnutou volbou 
ZOBRAZIT V KATALOGU, se zobrazí 
jako rychlá volba v mobilní aplikaci.



Instalace a nastavení

Instalace

• Instalační soubor nahrajte do zařízení a spusťte

• Instalační soubor – STÁHNOUT ZDE

Postup nastavení aplikace

• Zvolte krajinu ve které bude zařízení používáno

• Volbou se nastavují podmínky pro danou zem (DPH apod.)

• Volba výběru režimu

• DEMO – demo účet, demo artikly, aplikaci nelze připojit k 
platebnímu terminálu FiskalPRO, tisk je jen do přehledu 
dokladů, které se dají zobrazit

• V nastavení se dá změnit DEMO na OSTRÝ režim

• OSTRÝ režim – aplikaci lze připojit k platebnímu terminálu 
FiskalPRO a využívat možnost tisku, platby kartou a EET

https://drive.google.com/drive/folders/0B79eGJNP6j3tR1FzM3liVGdOLVU


Aktivace ostrého režimu

Aktivace OSTRÉHO režimu

• Zadejte ICO

• Podle ARESu bude vyhledán subjekt

• Potvrďte správnost údajů

• Pokud už je na portálu FiskalPRO na zadané ICO vytvořena 
žádost o instalaci zařízení, tak

• aplikace vyžaduje PIN pro spárování (PIN je v přehledu 
žádostí o instalaci na portále, vidí klient i servisní partner) 
a tím i nastavení všech údajů z žádosti do mobilní aplikace.

• Pokud žádost na portále neexistuje, aplikace si vyžádá číslo 
mobilního telefonu, na který přijde PIN a odkaz na aktivaci 
zařízení (žádost o instalaci). Po aktivaci na portále FiskalPRO
potvrdíte v mobilní aplikaci, že jste aktivaci úspěšně provedli.



Propojení s terminálem FiskalPRO

Spárování a propojení s tiskárnou a platebním terminálem

• MENU NASTAVENÍ/TISKÁRNA

• Komunikace přes USB (připojení kabelem) 

• Terminál FiskalPRO musí být přepnutý do režimu EPSON 
mód s volbou komunikace přes USB (kabelem)

• Touto volbou je nastaevní propojení dokončeno

• nebo KOMUNIKACE PO SÍTI 

• Terminál FiskalPRO musí být přepnutý do režimu EPSON 
mód s volbou komunikace přes TCP (po síti)

• Nutno zadat seriové číslo terminálu (ve tvaru 111-
222-333) nebo lze čárový kód (na zadní straně 
zařízení) načíst pomocí fotoaparátu mobilního 
zařízení

• Po zadání kliknete spárovat a na terminálu FiskalPRO 
se zobrazí 6ti mástný kod, který přepíšete do tabulky 
mobilního zařízení

• Nastavení je ukončeno



Kontakty

Smlouva o spolupráci pro servisní partnery
Petr Kolář, +420 608 000 528, petr.kolar@fiskalpro.cz

Informace o zařízení, portálu, funkcionalitě
Infolinka FiskalPRO, +420 226 202 660, info@fiskalpro.cz  

Informace o žádostech a platební funkci
aktivace@fiskalpro.cz

Dotazy k transakcím pro klienty s aktivní platební funkcí
First Data, CZ Office: +420-222-232-980 
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