
Mobilní číšník SAVARIN (verze 09.04.2018) 
 

 

Vážení uživatelé softwaru Savarin, 

 

dovolte nám představit systém mobilního číšníka SAVARIN v nejnovější verzi (dále MČ). Je 

určen pro objednávání a účtování u stolu pro:  

 

• Pohodlné a okamžité objednávky bez psaní na papírky 

• Okamžitý přenos a tisk objednávek do kuchyně či baru 

• Možnost dělat storna objednávek přímo u stolu 

• Placení komplet i s rozúčtováním a tiskem na přenosnou tiskárnu nebo tiskárnu u 

pokladny 

 

 

 

 



Základní principy fungování MČ 

Základní vlastnosti: 

Objednávky (pracují i offline) 

• Vyberete stůl/účet - z grafického rozhraní, ze seznamu nebo číslem z klávesnice 

• Pokud jste online, zobrazí se info o stavu účtu  - otevřen/prázdný, o výši otevřeného 

účtu 

• Po potvrzení účtu se v online režimu zobrazí položky na účtu 

• Pak můžete objednávat přes TOP nabídky/palety tlačítek, výběrem z rastrů, číselným 

zadáním PLU. Můžete použít i výběr z poznámek nebo zadat individuální přání přes 

klávesnici MČ 

• Je možno i dodatečně opravit objednávané množství, případně opakovat již dříve 

objednané položky 

• Po potvrzení se dle nastavení na pokladně ihned tisknou objednávky – jak do 

kuchyně, tak na bar/výčep (určují to objednací místa). SW pozná, zda je to 

objednávka z MČ nebo z pokladny a dle toho tiskne objednávky 

• Přímo z objednávky je také možno platit – jak celý účet, tak i rozúčtovávat 

Placení (pracují jen online) 

• Vyberete stůl/účet  - z grafického rozhraní, ze seznamu nebo číslem z klávesnice 

• Zobrazí se info o stavu účtu  - otevřen/prázdný, o výši otevřeného účtu 

• Po potvrzení účtu se zobrazí položky na účtu  

• Při platbě stolu komplet zvolíte předvolenou platbu a vše proběhne jedním klikem 

• Při rozúčtování zvolíte položky objednávky k placení a poté zaplatíte 

• EET platby a komunikace s EET probíhá přes stacionární pokladnu a je plně 

kompatibilní  

• Přímo z objednávky je také možno platit – jak celý účet, tak i rozúčtovávat 

Storno objednávky (jen online) 

• Částečné nebo úplné storno objednaných položek 

Přesun ze stolu na stůl (jen online) 

• Částečný nebo úplný přesun položek na jiný stůl 

 

Sdílení informací/dat: 

MČ plně spolupracuje se stacionární pokladnou. Co je namarkováno na pokladně se 

automaticky promítne i na MČ a naopak. Markování na pokladně a na MČ je možno 

kombinovat. Potřebná data si MČ při spuštění automaticky načítá z pokladny.  

MČ komunikuje prostřednictvím SW serveru pro MČ se stacionární pokladnou. Z pokladny si 

načítá: 



• Ceník 

• Číšníky s právy a hesly 

• Tiskárny s nastavením, kam se tisknou objednávky a pak i účtenky 

• Seznam stolů s nadefinovanými charakteristikami (slevy, zaměstnanecké stoly, VIP 

stoly ,  …) 

• Seznam obsazených stolů včetně položek (namarkovaných PLU) 

• Seznam poznámek z pokladny 

 

ONLINE režim: 

MČ musí být připojen na WIFI a stacionární pokladnu pro : 

• Start SW  (načítá vše potřebné z pokladny) 

• Placení (musí mj. odeslat účtenku na EET) 

• Storno objednávky  (musí načíst aktuální stav PLU na stole)  

• Přesun na jiný stůl 

 

 

OFFLINE režim: 

MČ může dočasně pracovat i OFFLINE (mimo signál WIFI) – pak je možno pouze 

zadávat objednávky. Ty se pak po příchodu na signál WIFI automaticky odešlou.  

 

 

TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY 

SW řešení mobilního číšníka (dále MČ) je určeno pro zařízení s operačním systémem Android. 

• Minimální verze OS Android je 5.1,  doporučujeme verzi 6.0 případně novější.   

• Optimální velikost display je mezi 5,5-,6,5“. Testovali jsme SW na zařízeních Lenovo 

Phab 2 s úhlopříčkou 6,4“, XIAOMI Redmi 5,7“ a Redmi plus 5,99“. Je to velikost 

zařízení, které dobře padne do ruky. Pro zařízení pod 6“ jsou ovládací prvky o něco 

menší, pod 5“ některé texty nejsou plně zobrazitelné a pro čtení již malé. Zařízení nad 

7“ se zase obsluze hůře drží a je větší pravděpodobnost pádu z ruky. Důležitým je také 

dle našich zkušeností i velikost rámečků, především postranních.  

• Doporučujeme zadní kryt zařízení s možností uchycení zabezpečovací šňůrky a přední 

krycí sklo („gorilla glass“) – ochrání Vám investici do zařízení  

• MČ komunikuje se serverem na stacionární pokladně prostřednictvím WIFI 

• SW SAVARIN na stacionární pokladně musí být v aktuální verzi, aby byl kompatibilní 

s novým řešením MČ 

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme (spíše ve Vašem zájmu vyžadujeme) WIFI 

privátní, krytou heslem s přístupem do Vaší lokální sítě, kde je pokladna a tiskárny 



• Jako volitelnou součástí MČ je možnost použít přenosnou „bluetooth“ tiskárnu – 

aktuálně podporujeme tiskárny Samsung SPR200 nebo platební terminál Verifone 

VX675, který je možno současně použít pro platby kartou a zároveň na něm tisknout 

účtenky z MČ.  

 

ZÁKLADNÍ CENOVÁ NABÍDKA 

Variant mobilních zařízení Android je velké množství. Uvádíme orientační ceny pro 

v současnosti nejprodávanější set. 

Set M59 

(mobilní zařízení, SW SAVARIN a příslušenství) ……………………… 10995Kč bez DPH 

• XIAOMI REDMI 2 plus (přednosti optimální velikost do ruky, baterie 4000mAh) + 

konfigurace SW Android 

• Zadní silikonový kryt s možností uchycení zabezpečovací šňůrky 

• Odolné sklo („gorila glass“) včetně nalepení 

• Zabezpečovací šňůrka  - zabrání pádu na zem 

• SW SAVARIN MČ 

Set M59TISK 

(mobilní zařízení a příslušenství, mobilní tiskána, SW SAVARIN) ….. 16454Kč bez DPH 

• XIAOMI REDMI 2 plus (přednosti optimální velikost do ruky, baterie 4000mAh) + 

konfigurace SW Android 

• Zadní silikonový kryt s možností uchycení zabezpečovací šňůrky 

• Odolné sklo („gorila glass“) včetně nalepení 

• Zabezpečovací šňůrka  - zabrání pádu na zem 

• SW SAVARIN MČ 

• Mobilní tiskárna bluetooth (BT) Bixolon 

• Ochranná brašna na tiskárnu  

 

Práce spojené s instalací MČ u zákazníka, integrace na WIFI síť zákazníka, případný nutný upgrade 

SW POKLADNA, školení MČ účtuje samostatně – záleží na místních specifikách. Na realizaci systému 

MČ SAVARIN Vám rádi připravíme kompletní konkretizovanou nabídku. Kontaktujte nás prosím na 

obchod@savarin.cz nebo telefonicky na 577925407. 

 

Dále uvádíme stručný popis/manuál k systému MČ: 

mailto:obchod@savarin.cz


ÚVODNÍ OBRAZOVKA 

 

Po spuštění aplikace MČ se zobrazí úvodní přihlašovací nabídka.  Seznam uživatelů/číšníků 

se automaticky přenáší z pokladny. Stačí se pouze identifikovat číselným heslem do MČ. 

Práva obsluhy se přenáší ze stacionární pokladny (dále jen POKLADNA). 

 



Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka s 5 nejdůležitějšími akcemi: 

• Objednávka – probíhá zadání a odeslání objednávky hosta a je případně možno 

rovnou platit 

• Storno objednávky 

• Přesun – přesun vybrané/vybraných nebo všech položek objednávky na jiný stůl 

• Úhrada  - placení kompletního stolu nebo části formou rozúčtování 

• Odhlášení – obsluha se odhlásí a dává možnost se přihlásit někomu jinému 

MČ umožňuje zadávat objednávky, i když není MČ na WIFI signálu (pole nahoře vpravo pod 

názvem WIFI sítě zčervená).  Pokud se dá pokyn objednat, zobrazí se v červeném poli počet 

neodeslaných požadavků. Jakmile se MČ vrátí na signál, odešlou se automaticky. 

 

OBJEDNÁVKA 

V modulu objednávek zvolíte nejprve stůl. A to 4 různými způsoby: 

• Otevřené stoly zobrazí aktuálně rozmarkované stoly 

• Číselník nabídne veškeré stoly definované v POKLADNĚ 

• Ručním zadáním čísla stolu z klávesnice 

• Výběrem z grafického rozmístění stolů – v ukázce jsou 4 záložky pojmenované 

„Restaurace“, „Zahrádka“, „Bar“ a „Salonek“. V konfiguraci SW můžete nastavit 

dle svých požadavků 



 

Ukázka výběru z definovaných stolů 

 

Pokud zvolíme umístění stolů „Restaurace“, zobrazí se Vámi navržený seznam stolů v barevném 

podání, jak si zvolíte v „Konfiguraci programu“ (podrobnější informace dále v tomto manuálu) 



 

Vybrali jsme stůl 3, je prázdný. 

Objednávat můžeme různými způsoby: 

• Zadáním Vám známého PLU a stiskem tlačítka PLU. Násobek (například 3 ks) počtu zadáte 

kombinací „3“ „*“  „801“  „PLU“ 

• Stiskem tlačítka „ABC“, kdy se zobrazí klávesnice a po zadání části názvu a stisku „PLU“ se 

nabídnou všechny položky obsahující tento text 

• Výběr z rastrů POKLADNY stiskem „PLU“ 

• Využitím TOP nabídek. V ukázkové instalaci jsou to „Menu“, Minutky“, „Pizza“, „Nealko“ 

a „Alko“. MČ podporuje 5 TOP nabídek. Top nabídky předpokládáme, že budou tím 

nejpoužívanějším způsobem markování.   

 



Ukázka top nabídky tlačítek PIZZA včetně případných doplňků. Je dle nás optimální dát na nabídku PLU 

a k nim související PLU, aby práce číšníka byla co nejefektivnější a nemusel přecházet na zbytečně 

mnoho dalších obrazovek. 

TIP: Na horní části obrazovky si povšimněte čísel od 1 do 9 – umožní Vám namarkovat více porcí/kusů, 

aniž byste odešli z top nabídky. 

 

Ukázka nabídky nealko nápojů. 

 



 

Top nabídka MENU  - s výběrem menu  + případných variant polévek, obvyklých nápojů/dezertů, …., 

které si zákazníci k menu objednávají. 

 

Nabídka alkoholických nápojů 



A nabídka minutek včetně obvyklých příloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ukázka markování pomocí tlačítka „PLU“. Nejprve se zobrazí seznam rastrů z POKLADNY 

 

A pak v rámci zobrazených položek v rastru zvolíte příslušné PLU. Opět můžete zadat ihned větší 

počet než 1. Tlačítkem „OK“ se vrátíte na přehled objednaných položek na stole, stiskem „OK a další“ 

objednáte příslušné PLU a zůstanete v tomto výběrovém okně a můžete objednávat další položky 

z příslušného rastru. 



 

Objednané PLU se zobrazí na této obrazovce.  Zde můžete: 

• Zkontrolovat zadanou objednávku 

• Po zvýraznění řádku objednávky můžete tlačítky „+1“ přidat jednu porci/kus, tlačítkem 

„-1“ ubrat.  

• TIP: u dříve odeslaných PLU, které si zákazník doobjednává, stačí vybrat dané PLU a 

stiskem „+1“ doobjednat , aniž byste museli PLU hledat. 

• Chybně objednané PLU (a zatím neodeslané) je možno tlačítkem „Oprava/Smaž“ 

z objednávky zatím neodeslané smazat. Pokud již byla objednávka odeslána, musíte 

položky vystornovat (viz popis dále v tomto dokumentu) 

• K nově zadanému PLU je možno doplnit poznámku  

 



 

 

Poznámka k objednanému PLU: 

Ukázka možnosti zadat poznámku k objednávanému PLU. Po stisku tlačítka „Poznámka“ se zobrazí 

dialog s možnostmi: 

• Vybrat si ze seznamu předvolených poznámek v SW POKLADNA 

• Z automaticky vyvolané klávesnice zadat individuální poznámku  k objednávce 

Vše potvrdíte tlačítkem „OK“. 

 

A pak již zbývá pouze: 

• Objednávka – stiskem odešlete objednávku na POKLADNU 

• Případně můžete rovnou dát „Úhrada“ a stůl zaplatit. O placení se zmíníme později   

 

 

 

 



Úhrada 

Poté, co vyberete stůl nebo přímo se rozhodnete platit z objednávky, zobrazí se počty jednotlivých 

PLU na objednávce v řazení dle čísel PLU.  

V placení jsou standardně všechny položky ve spodní části rozúčtovávacího okna, to tedy znamená, 

že SW nabízí platbu všech položek.  

Pokud platíte vše, stačí v dané chvíli pouze stisknout rychlé placení (jsou Vámi definovatelné 3 rychlé 

platby), nebo tlačítkem „Úhrada“ se nabídne seznam definovaných a povolených plateb. 

 

 

Pokud je třeba platit jen menší část položek, vyplatí se jediným stiskem klávesy „Vše“ přesunout celý 

stůl do horní části „Zbývá“ (tedy do části neplacených=zatím nevybraných položek). 

Přesunutí PLU k placení: Kliknutím zvýrazníte daný řádek a pak dalším klikem přesunete 1 PLU dolů 

do okna k úhradě (=vybráno), další kliky přesouvají další kusy. Pokud se jedná o výběr posledního 

kusu, celý řádek se přesune dolů k placení  

 

 



 

Zde je ukázka, kdy z celého stolu vybíráme k placení pouze „Menu 1“, „Kofolu k menu“ a 

„Pannacottu“. K Placení je tedy 109Kč. Po vybrání rychlé platby případně po zvolení platby  v dialogu 

po zvolení „Úhrada“ proběhne tisk účtenky. 



Pokud máte více tiskáren pro tisk, je možno v konfiguraci programu nastavit konkrétní tiskárnu pro 

tisk, pak se tento dialog nezobrazí a účtenka se tiskne rovnou na v konfiguraci preferovanou tiskárnu. 

Pokud v konfiguraci zvolíte „výběr tiskárny“, zobrazí se dialog a v něm vyberete tiskárnu, kam chcete 

směřovat tisk účtenky.   

V této ukázce je: 

• Tiskárna „Účtenky“ napojena na stacionární pokladnu 

• Mobil tiskárna bezdrátová, přenosná, komunikující přes bluetooth  

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY 

 

Volbou storno objednávky a výběrem stolu, na kterém požadujete provést storno se zobrazí tento 

dialog. Položky objednávky jsou součtovány a v horní části, tedy nevybrané ke stornování. Klikem na 

požadovanou položku/řádek vyberete PLU ke stornování a následným klikem (či více kliknutí) 

vyberete jednu či více kusů ke stornu. Vybrané položky ke stornování se zobrazí ve spodní polovině 

dialogu. 

 

 



 

 

Vybrali jsme tedy 1*“Menu polévka 2“ a pokud stiskneme „Stornuj“, provede se storno tohoto PLU 

z objednávky v počtu jednoho kusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘESUN 

Standardním způsobem vybereme stůl, který chceme přesunout. Vybereme PLU, které chceme 

přesouvat (můžeme i celý stůl). 

 



Po provedení výběru stiskneme “Přesuň“  se zobrazí dialog s výběrem stolů a zvolíme stůl, kam 

požadujeme vybrané položky přesunout.  

 

KONFIGURACE PROGRAMU 

 

Konfiguraci programu vyvoláte stiskem tří teček v horní pravé části stavové lišty programu (ihned pod 

časem) 

Konfigurace: 

Obsahuje základní nastavení SW: 

• IP adresa a port – nutný parametr pro napojení MČ se stacionární pokladnou 

• Schémata – můžete si vybrat základní světlé či tmavé schéma. Zkoušeli jsme pečlivě i 

venku na přímém světle a jeví se nám čitelnější tmavé schéma. Je to tak trošku 

individuální. Tmavé by mělo mít trochu menší spotřebu energie z baterie 

 

 

 



• Zvuky, vibrace je vhodné mít zapnuty – lépe se kontroluje, zda kliknutí se skutečně 

provedlo jak zvukem, tak i vibracemi 

• Doporučujeme přidržení top nabídek – znamená to, že po kliknutí na přímé PLU 

zůstanete v top nabídce 

• Mobilní tiskárna – pokud je spárována, vyberete ji zde. Musíte ji vybrat. Mimo jiné i 

proto, že můžete mít na provozovně více mobilních tiskáren a MČ musí vědět, na jakou 

mobilní tiskárnu má tisknout. Můžete je tedy pak i zaměňovat .. 

• Volba tiskárny – můžete vybrat jednu z tiskáren a pak se bude tisknout na tuto 

předvolenou tiskárnu. Vyberete-li „vždy zvolit“  - při každém tisku účtenky budete 

muset vybrat tiskárnu, na kterou chcete tisknout. Je to individuální, záleží na Vašich 

preferencích a místních podmínkách, tedy co Vám lépe vyhovuje.  

 

Nabídka top tlačítek: 

V SW je 5 top palet. Volbou „Přejmenovat“ je pojmenujete dle Vašich potřeb. 

 

Stiskem „Nastavit“ si nadefinujete PLU na top nabídky dle svých potřeb.  

 



 

 

Klikem na již nastavené tlačítko ho můžete upravit, vymazat, na ještě nezadaném nastavit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikem na tlačítko PLU vyberete PLU dle seznamu. SW doplní název k PLU. Název můžete upravit tak, 

aby byl lépe čitelný na MČ. 

Zde též vyberete barvu tlačítka.  Dole je zobrazen náhled, jak bude velikostně, textově i barevně 

tlačítko zobrazeno při markování. 



 

Nabídka stolů 

Další volbou v konfiguraci je možnost nastavení: 

• Umístění - na ukázce restaurace, bar, zahrádka a salonek 

• Stolů 

 



Klikem na umístění pojmenujete základní rozdělení provozovny.  

Klikem na stoly pak již definujete jednotlivé stolečky 

 

Zde definujeme stoly na umístění restaurace. Kliknete na stůl nebo neobsazený čtvereček a zobrazí se 

následující dialog: 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Nastavíme číslo stolu (můžete si pomoci výběrem z definovaných stolů na pokladně - 

„Stoly“ 

• Barvu prázdného stolu 

• Barvu stolu obsazeného s nezaplacenými položkami 

• Případně nevhodně nastavený stůl můžete vymazat  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zálohování, obnovení nabídek  

Ve volbě „Zálohování, obnovení nabídek“ provádíte zálohu nastavení top tlačítek a stolů na server 

na stacionární pokladně.  

Server uchovává 10 nejaktuálnějších záloh.  

Ze záloh můžete obnovit nastavení, pokud se zařízení pokazí. 

Navíc můžete připravená a dříve zálohovaná data obnovit na nové zařízení a nemusíte vše znovu 

nastavovat ! Nastavíte tedy vzorové zařízení a pak data rozkopírujete na další MČ. 

Odinstalací SW MČ se ze zařízení s OS Android zruší veškerá nastavení. Proto před odinstalací a 

přesunem na jiné zařízení proveďte zálohy nabídek (stolů, top tlačítek) ! 

 

Odeslané požadavky 

V nabídce „Odeslané požadavky“ je archív odeslaných objednávek, úhrad/placení, storen, přesunů na 

jiné stoly…. 

 

 



 

Neodeslané požadavky 

 

Pokud se v průběhu práce s MČ ztratí WIFI signál, neodeslané objednávky se uloží do MČ a odešlou se 

po navázání spojení.  Pokud dojde k situaci, že je třeba ukončit aplikaci i přesto, že nebylo vše 



odesláno, SW si neodeslané požadavky pamatuje a při opětovném startu aplikace dá možnost 

obsluze: 

• „Smaž“ – smazat neodeslanou – pokud jste ji třeba již museli namarkovat na pokladně, 

nebo ji pokladna přijala, ale díky problému s wifi komunikací se o tom MČ nedozvěděl 

• „Pošli“ – pokud na POKLADNĚ tento požadavek nebyl uložen, pošlete ho (pozor je třeba 

zkontrolovat, aby nedošlo k duplicitám). Aktuální verze MČ duplicity hlídá sama. 

• „Oprav“ – je možno opravit, pokud již část byla provedena a pak odeslat neodeslanou 

část 
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