
Popis řešení PlusSystem 
 
PlusSystem – online datové terminály pro ES POHODA  
Jedná se o řešení, které funguje na principu klient-server (online režim, kdy datový terminál bezdrátově 
komunikuje se serverem a Pohodou) – s tím se pojí nutnost být při práci dostupný pro server, kde je 
ES POHODA. Komunikace může probíhat přes Wifi (bezdrátově) – což je nejčastější použití. Pokud 
byste chtěli systém využít i v terénu například pro mobilního prodejce, tak se lze připojit přes GPRS 
(připojení přes mobilního operátora). Všechna data jsou tedy naprosto online aktuální data z Pohody 
a je zaručena také rychlá odezva. Při eventuální práci v terénu (mimo dosah Wi-Fi) by bylo potřeba 
myslet na nutnost mít dostupné GPRS mobilní připojení a s tím se pojí i nějaké náklady na provoz.  
 
Systém datových terminálů umožňuje provádět Příjemky, Výdejky, Prodejky, Vydané faktury, 
Inventury, Kontroly dokladů, Vykrývání dokladů… 
V současnosti se jedná funkčně o nejpropracovanější řešení, jaké je možné pro ES POHODA získat. 
 
V systému je možné vytvořit příjemku od dodavatele, následně je online importovat do ES Pohoda a 
tím pádem dojde i k naskladnění zboží. Je možné také vybírat konkrétního dodavatele. Systém umí 
mimo jiné také vytvářet převodky mezi jednotlivými sklady a další. 
 
Systém je možné využívat také v případě, kdy není Pohoda nainstalována v místě, terminál je totiž 
připojen prostřednictvím Wi-Fi nebo GPRS na internet. Počet prodejen a skladů, kde můžete terminál 
se systémem PlusSystem využívat je neomezený. 
 
PlusSystem umožňuje prostřednictvím datového terminálu zapisovat údaje o zásobách přímo do 
agendy Inventura v ES Pohoda dle čárových kódů nebo číselného kódu zásoby. Je také možné vytvářet 
prodejky, výdejky i objednávky. Ze systému je také možné přímo tisknout prodejní doklady na mobilní 
dokladové tiskárně za opasek.  
 
Další možné příklady použití: 
Funkce kontroly dokladů, například faktur, je založen na tom principu, že skladník pomocí čtečky s 
čárovým kódem dokladu identifikuje doklad, jehož položky se mají kontrolovat při vyskladnění, přičemž 
se mu na displeji zobrazí položky dokladu včetně množství, cen… skladník pomocí čtečky postupně 
odebírá položky ze seznamu, až žádná nezbude – celý doklad je odkontrolován. 
 
Tento režim je částečně podobný funkci vykrývání dokladů, které je založeno na tom principu, že 
skladník pomocí čtečky s čárovým kódem dokladu identifikuje doklad přijatou/vydanou objednávku, 
jejíž položky se přenést do následného dokladu (do Příjemky / Výdejky / Faktury vydané / Prodejky) - 
přičemž se mu na displeji zobrazí položky dokladu včetně množství, cen… skladník pomocí čtečky 
postupně odebírá položky ze seznamu a převádí je do dokladu následného 
 
Postup a design prostředí je možné shlédnout na videích zde: 
https://www.plussystem.cz/produkt/plusmobile/  
 
Více informací o celém řešení naleznete na našich webových stránkách zde: 
http://www.bhit.cz/datove-terminaly/plussystem/  
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Modely terminálů pro OS Android 
 
Mobilní terminál C66 (CHAINWAY): 
 
OS: Android 11.0 
CPU: Qualcomm 2.0GHz Octa-core 
Paměť: 3GB+32GB/4GB+64GB 
Rozšiřitelnost paměti: podpora Micro SD karet do velikosti 128GB 
Displej: 5.45" displej, IPS LTPS 1440*720 
Snímání: Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 
Průmyslové Krytí: IP65 
Rozměry: 160 x 76 x 15.5mm 
Váha: 287g vč. baterie 
Výdrž baterie: přes 12 hodin (v závislosti na prostředí) 
Klávesnice: 1 vypínací/zapínací tlačítko, 2 skenovací tlačítka, 2 tlačítká ovládání hlasitosti, 1 PTT tlačítko 

Záruka: 24 měsíců 
Záruka na baterii: 4 měsíce 

 
Mobilní terminál Chainway C66 / 2D imager = 14.280,-Kč bez DPH  
 
 
Nejprodávanější volitelné příslušenství k terminálu: 

- Nabíjecí stojánek pro C66   =    990,-Kč bez DPH 
- Nabíjecí stojánek pro C66 s pistolí  = 1.290,-Kč bez DPH 
- Pistolový držák s baterií pro C66  = 1.690,-Kč bez DPH 
- Ochranný gumový kryt s páskem na ruku =    500,-Kč bez DPH  
- Gumový pásek na zápěstí pro C66  =    250,-Kč bez DPH  
- Ochranné sklo na displej pro C66  =    150,-Kč bez DPH  

 
*Nabíjecí stojánky pro variantu s pistolí nebo bez pistole jsou různé. Je tedy zapotřebí zvolit už při nákupu, příp. 
stojánek potom dokoupit nový společně s pistolí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mobilní terminál C61 (CHAINWAY): 
 
OS: Android 9.0 
CPU: Qualcomm 1.8GHz Octa-core 
Paměť:  3GB+32GB / 4GB+64GB 
Rozšiřitelnost paměti: podpora Micro SD karet do velikosti 128GB 
Displej:  4-inch HD display, IPS LTPS 800*480 
Snímání: Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 
Průmyslové Krytí: IP67 
Rozměry: 202x72.5x32mm 
Váha: 404g vč. baterie 
Výdrž baterie: přes 12 hodin (v závislosti na prostředí) 
Klávesnice: Numerická 

Záruka: 24 měsíců 
Záruka na baterii: 4 měsíce 

 
Mobilní terminál Chainway C61 / 2D imager  = 14.320,-Kč bez DPH  
 
Nejprodávanější volitelné příslušenství k terminálu: 

- Nabíjecí stojánek pro C61    = 1.490,-Kč bez DPH 
- Pistolový držák s baterií pro C61   = 1.990,-Kč bez DPH 
- Gumový ochranný kryt pro C61    =    500,-Kč bez DPH  

 
 
 
 
 


