
USB / Bluetooth

Čtečku čárových kódů a mobilní zařízení propojte 
napřímo pomocí kabelu USB nebo bezdrátově přes 
Bluetooth. Nic dalšího není potřeba nastavovat. 
mPOHODA podporuje všechny čtečky, které pracují 
stejně jako klávesnice – údaje z čárového kódu 
se tak zapíšou do textového pole, ve kterém máte 
umístěný kurzor. 

Doporučené čtečky pro mobilní zařízení
Označení zařízení Rozhraní

Všechny čtečky v režimu klávesnice Bluetooth, USB OTG

Napojení na čtečku čárových kódů

www.mpohoda.cz

mPOHODA denně pomáhá několika tisícům podnikatelů vystavovat faktury a jiné prodejní doklady i mimo provozovnu. Zjednodušuje 
také komunikaci účetním a jejich klientům, kdy doklady z aplikace mezi sebou sdílí online. mPOHODA je dostupná na webu nebo 
jako mobilní aplikace pro Android a iOS, a to ve 3 různých variantách. Vyhoví tedy potřebám jak drobných podnikatelů, tak i středním 
a větším firmám. Napojením na hardwarové doplňky navíc urychlí prodej v terénu – pomocí čtečky čárových kódů nahraje na doklad 
konkrétní položky, na mobilní tiskárně vytiskne účtenku a díky platebnímu terminálu umožní zákazníkovi úhradu kartou. 

Ideální aplikace  
pro fakturaci a prodej v terénu

mobilní fakturace a prodej

mPOHODA podporuje také integrovaný fotoaparát (kameru na vašem zařízení) pro načítání čárových kódů

https://app.mpohoda.cz/napoveda/nastaveni/hardware/#ctecky
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USB OTG / Bluetooth

Tiskárnu a mobilní zařízení propojte napřímo 
pomocí kabelu USB OTG nebo bezdrátově 
prostřednictvím Bluetooth přes nastavení 
systému Android či iOS. V samotné aplikaci 
mPOHODA pak stačí v agendě Hardware 
na záložce Tisk tuto tiskárnu vybrat.

Bluetooth LE

Tiskárna se nepáruje přes Bluetooth 
v nastavení systému iOS, ale přímo z mobilní 
aplikace mPOHODA. Až bude tiskárna 
připojená, vyberte ji pro tisk dokladů také 
v Nastavení aplikace na záložce Tisk. Tiskárny 
pro iOS komunikují pouze přes rozhraní 
Bluetooth ve verzi 4.

Doporučené tiskárny pro mobilní zařízení

Označení zařízení Android iOS

Birch BM-i02 Bluetooth Bluetooth LE

Bixolon SPP-R200II Bluetooth Bluetooth

Cashino PTP-II Bluetooth, USB OTG Bluetooth LE

Cashino PTP-III Bluetooth, USB OTG Bluetooth LE

EPSON TM-P20 BT Bluetooth, USB OTG Bluetooth

Sunmi NT212* Bluetooth —

EPSON TM-m30 Bluetooth, USB OTG Bluetooth

EPSON TM-T20II USB OTG —

Mosh MSH-5805 Bluetooth, USB OTG Bluetooth LE

RONGTA RP58-BU — Bluetooth LE

Star SM-L200-UB40 Bluetooth Bluetooth LE

Star mPOP*  Bluetooth, USB OTG Bluetooth

Xprinter XP-T58K Bluetooth, USB OTG —

Xprinter XP-C260-H Bluetooth, USB OTG —

Xprinter XP-58IIN USB OTG —

Xprinter P800 Bluetooth, USB Bluetooth

Xprinter XP-C2008*  Bluetooth, USB —

Xprinter XP-Q800*  USB —

* Součástí tiskárny je i pokladní zásuvka

Napojení na mobilní tiskárnu
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Na možnost platit kartou si už zákazníci hodně zvykli a často to dokonce 
považují za samozřejmost. S mobilní aplikací mPOHODA jim můžete bez 
obav vyhovět. 

Neztrácejte čas s ručním zadáváním částky na platební terminál – mPOHODA 
ji na něj odešle místo vás, a navíc i s dalšími údaji, díky kterým se později 
v programu POHODA příchozí platby automaticky spárují. Co je pro to 
potřeba udělat? Jak už bývá zvykem, tak i pro používání platebního terminálu 
je nutné provést určitá nastavení přímo v programu POHODA:

1. Pokud máte v agendě Hardware nastavený požadovaný platební 
terminál, přiřaďte jej v agendě Bankovní účty k příslušnému bankovnímu 
účtu.

2. V agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky tlačítkem Nastavení 
otevřete Zaúčtování forem úhrad. V poli Forma úhrady zvolte úhradu 
typu Platební karta a přiřaďte jí bankovní účet, ke kterému jste si 
nastavili platební terminál. V poli Zaúčtování pak vyberte volbu Ostatní 
pohledávky. Členíte-li úhrady dle středisek, vyberte v poli Středisko 
konkrétní středisko přiřazené mPohodě.

3. Synchronizujte data s aplikací mPOHODA, aby došlo k přenosu 
nastavení.

Následně připojte terminál do stejné lokální sítě jako zařízení s aplikací 
mPOHODA – dle typu terminálu buď pomocí LAN kabelu, nebo WiFi sítě. 
V terénu také můžete na zařízení s mPohodou spustit WiFi hotspot a připojit 
k němu terminál, který takové napojení podporuje.

Doporučené terminály 
pro mobilní zařízení

Označení zařízení Banka

Ingenico iCT220 ČSOB

Ingenico iWL220 ČSOB

Yomani KB

Sunmi (protokol Nexo) libovolná

Na mobilním zařízení poté aktivujte v aplikaci 
mPOHODA v agendě Hardware na záložce 
Platební terminál používání platebního terminálu, 
vyberte konkrétní terminál a zadejte ostatní 
údaje potřebné pro komunikaci. Pokud test 
připojení s terminálem proběhl úspěšně, můžete 
přejít do agendy Prodejky a začít s prodejem. 
Pro odeslání částky na platební terminál zvolte 
formu úhrady, kterou jste si nastavili v programu 
POHODA v 2. kroku. Po dokončení prodeje se 
přijatá částka automaticky odešle na platební 
terminál a na detailu úhrady na prodejce uvidíte 
podrobné informace k provedené transakci.

Napojení na platební terminál
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