
P�ipojení pokladen SERD na po�íta�ovou sí� 
 
Pro pokladny SERD se používají dva druhy IP p�evodník�: interní a externí. Instalaci interních p�evodník� 
provádí servisní odd�lení SYSTEM-COMMERCE s.r.o. a jsou ur�eny pro modely pokladen ECR 360 a vyšší. 
Externí p�evodník je možno p�ipojit ke všem model�m pokladen SERD. P�i použití p�evodník� musíte po�ítat 
s tím, že na pokladn� bude použit jeden COM port práv� pro komunikaci p�es toto za�ízení (neplatí pro 
modelovou �adu ECR46x). Interní se p�ipojuje na COM2 pokladny, externí libovoln� podle konfigurace port�. 
 

Sít� LAN a WAN všeobecn� 

Po�íta�ové sít� m�žeme rozd�lit podle mnoha hledisek. Pro naše použití se omezíme na základní rozd�lení a 
sice na lokální sít� (LAN – Local Area Network) a rozsáhlé sít� (WAN - Wide Area Network).  

LAN slouží k propojení koncových uzl� typu po�íta�, tiskárna, server, jsou vždy v soukromé správ� a 
p�sobí na malém území. P�ipojená za�ízení pracují v režimu bez navazování spojení, sdílí jeden p�enosový 
prost�edek (drát, radiové vlny), ke kterému je umožn�n mnohonásobný p�ístup. Je mnoho typ� LAN 
rozd�lených dle architektury propojení. V naší praxi se nej�ast�ji setkáváme se sít�mi typu Ethernet.   

WAN - rozsáhlé sít�, umož�ují komunikaci na velké vzdálenosti. Bývají obvykle ve�ejné, ale existují i 
soukromé WAN sít�. Typicky pracují prost�ednictvím komunikace se spojením, které nepoužívá sdílený 
p�enosový prost�edek. Mezi WAN sít� pat�í nap�íklad ISDN, DSL (ADSL), WiFi, WiMax. Tyto typy sítí se 
dnes používají ve v�tšin� p�ípad� pro p�ipojení jednoho po�íta�e k WWW (World Wide Web), m�žou však 
sloužit i k vzájemnému propojení LAN. 

 

 

Obecný p�íklad napojení LAN p�es ochranný firewall na vn�jší sí� WAN. 

 



Technické prost�edky nutné pro realizaci p�ipojení na LAN (lokální sí�): 
 

a) LAN (Local Area Network)  
b) Pokladna SERD 
c) TCP/IP p�evodník 

 
Aby lokální sí� dob�e pracovala a všechny na ni p�ipojené uzly spolu komunikovaly, požívá se jednotný 

komunika�ní protokol. Dnes je to ve v�tšin� p�ípad� protokol TCP/IP (celý význam zkratky TCP/IP je 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol to je �esky primární transportní protokol - TCP/protokol 
sí�ové vrstvy - IP). verze 4, který umož�uje 32 bitové adresování. Adresa protokolu je tedy definována jako 
skupina �ísel odd�lených te�kou (xxx.xxx.xxx.xxx) a každý uzel v lokální síti, musí mít nastavený TCP/IP 
protokol v rámci masky protokolu tak aby jeho nastavení korespondovalo s ostatními uzly v síti. Nejlépe si to 
ukážeme na p�íkladu: 

 
Máme LAN tvo�enou jedním rozbo�ova�em (HUBem), který nám zprost�edkovává rozbo�ení sít� a tím i 
propojení všech uzl� v síti navzájem. Potom máme dv� PC a pokladnu s TCP/IP p�evodníkem. Maska sít� je  
t�ídy C což je  255.255.255.0 (to znamená že v rámci sít� m�žeme mít 255 za�ízení). Aby vše navzájem 
fungovalo jak má, musí být tedy TCP/IP jednotlivých za�ízení nastaven takto: 
 

HUB – pokud se nejedná o za�ízení, které chceme dálkov� spravovat nemá žádnou adresu p�id�lenu 
PC1 – 192.168.5.100 
PC2 – 192.168.5.101 
Pokladna SERD – 192.168.5.150 

 
Aby to bylo ješt� složit�jší tak se v rámci protokolu TCP/IP se používají pro r�zné služby r�zné porty. 
Nap�íklad: Pro p�íjem pošty pomocí POP3 (Post Office Protocol version 3) používáte port 110. Pro pokladnu se 
standardn� požívá port 10001 nebo jako u modelové �ady pokladen ECR 46x port 14032. Použití port� je 
d�ležité pro nastavení komunikace ze sít� WAN jak si vysv�tlíme v další �ásti návodu. 
 Nastavení TCP/IP p�evodníku (neplatí pro ECR 46x, kde se provádí nastavení p�ímo na pokladn� – viz 
Programovací p�íru�ka) se provádí pomocí programu Telnet, který je integrován do OS Windows až do verze 
XP ihned po instalaci. V p�ípad�, že na po�íta�i, který používáte jsou Windows Vista je nutné nejprve Telnet 
doinstalovat. Otev�ete Ovládací panely -> Programy a funkce -> Zapnout nebo vypnout funkce systému 
Windows -> Klient služby telnet.  

Pokud není up�esn�na IP adresa pro pokladnu již p�i objednávce  je nastaven TCP/IP protokol na adresu 
192.168.5.150 a port protokolu na hodnotu 10001. Interní p�evodník je na portu 2 pokladny externí dle Vašeho 
nastavení. Pokud tedy pot�ebujete nastavit jinou IP adresu na p�evodníku použitém u pokladny, m�žete ji 
zm�nit tímto postupem: 
 

1) P�ipojte pokladnu i po�íta�, ze kterého budete provád�t nastavení do LAN nebo pomocí k�íženého 
kabelu jako peer-to-peer klienty !!! 

2) Ov��te jestli po�íta�, ze kterého budete provád�t nastavení p�evodníku má správnou IP adresu tedy 
192.168.5.xxx mimo 150 ( p�id�leno pokladn� ) 

3) Spustit p�íkazový �ádek ( klávesy WIN+R napsat p�íkaz CMD potvrdit ENTER ) 
4) Do p�íkazového �ádku napsat p�íkaz: telnet 192.168.5.150 9999 potvrdit ENTER 
5) Po zobrazení informací o p�evodníku op�t potvrdit klávesou  ENTER 
6) V nabídce vybrat konfiguraci serveru (napsat 0 potvrdit ENTER) 
7) Upravit IP adresu dle pot�eby a klávesou ENTER projít celou nabídku až se dostanete zp�t do výb�ru 

nabídek 
8) �íslo portu se m�ní v nabídce CHANEL 1 
9) Vybrat SAVE AND EXIT 

 
Jiné parametry než IP adresu p�ípadn� Port nem��te !!!!! 
 



Program Telnet ohlásí, že bylo ztraceno spojení s hostitelem. Upravte si nastavení IP protokolu na po�íta�i 
podle provedených zm�n a vyzkoušejte komunikaci na nové IP adrese. Pokladna i PC musí být samoz�ejm� 
propojené p�es HUB nebo p�ímo, k�íženým kabelem s konektory RJ45. 

  
 

Technické prost�edky nutné pro realizaci p�ipojení na WAN (rozsáhlou sí�): 
 

a) P�ipojení na WWW ( dle providera, je však nutné mít p�id�lenou stálou, pevnou IP adresu !!! ) 
b) LAN (Local Area Network)  
c) Pokladna SERD 
d) TCP/IP p�evodník 

 
 
V�tšina sjednaných p�ipojení k WWW, nepo�ítá s nutností používat pevnou IP adresu. Jist� jste si všimli, že po 
p�ipojení k internetu je vaše adresa protokolu IP p�i pohledu ze sít� WWW pokaždé jiná. Je to proto, že 
dostáváte od providera dynamicky p�id�lenou n�kterou z adres, které on v rámci služby, kterou zprost�edkovává 
m�že používat. Aby  bylo p�ipojení na internet bezpe�né, nelze na tyto dynamicky p�id�lované adresy 
komunikovat p�ímo a využívat tak n�kterých služeb TCP/IP protokolu. Pokud se tedy chcete p�ipojovat na 
pokladnu ze sít� WWW musíte mít od providera p�id�lenou pevnou IP adresu. Tato služba je zpoplatn�na 
�ástkou p�ibližn� K�  100,- m�sí�n� k sjednanému paušálu. 
 
P�íklad prost�edk� pro p�ipojení k WAN: 
 

Router – s nastavenou IP adresou pro LAN 192.168.5.1 (adresy 192.168.xxx.xxx se požívají pro lokální 
sít� a brána nebo server má v�tšinou �íslo p�id�lené ze za�átku �íselné �ady tedy 1. To samoz�ejm� 
nemusí být pravidlem).  
PC1 – 192.168.5.100 
PC2 – 192.168.5.101 
Pokladna SERD – 192.168.5.150 

 
Router sou�asn� m�že sloužit jako DSL modem (anglicky Digital Subscriber Line Transceiver neboli modem 
pro digitální zákaznickou p�ípojku), firewall ( sí�ové za�ízení, které slouží k �ízení a zabezpe�ování sí�ového 
provozu mezi sít�mi s r�znou úrovní d�v�ryhodnosti a zabezpe�ení) nebo NAT (NAT, �esky p�eklad sí�ových 
adres, také Network Masquerading (sí�ová maškaráda), Native Address Translation (nativní p�eklad adres). 
Toto za�ízení dodává provider, který by m�l provád�t jeho nastavení podle Vašich požadavk�. Router nám 
slouží jako „brána“ z lokální sít� LAN do rozsáhlé sít� tedy WAN v našem p�ípad� WWW. 
Pokud tedy jsou spln�ny tyto základní podmínky pro funk�nost systému; P�ipojení k WWW s pevnou IP 
adresou, funk�ní LAN (viz. Technické prost�edky nutné pro realizaci p�ipojení na LAN), m�žete nastavit 
TCP/IP p�evodník pro komunikaci na pokladnu pomocí sít� WAN: 
 

1) P�ipojte pokladnu i po�íta�, ze kterého budete provád�t nastavení do LAN nebo pomocí k�íženého 
kabelu jako peer-to-peer klienty !!!  

2) Ov��it jestli po�íta�, ze kterého budete provád�t nastavení p�evodníku má správnou IP adresu tedy 
192.168.5.xxx mimo 150 ( p�id�leno pokladn� ) 

3) Spustit p�íkazový �ádek ( klávesy WIN+R napsat p�íkaz CMD potvrdit ENTER ) 
4) Do p�íkazového �ádku napsat p�íkaz: telnet 192.168.5.150 9999 potvrdit ENTER 
5) Po zobrazení informací o p�evodníku op�t potvrdit klávesou  ENTER 
6) V nabídce vybrat konfiguraci serveru (napsat 0 potvrdit ENTER) 
7) Upravit IP adresu dle pot�eby 
8) Aktivovat „Default gateway - yes“ nastavit IP adresu gateway (v�tšinou lokální IP adresa routeru) 
9) �íslo portu se m�ní v nabídce CHANEL 1 
10) Uložit nastavení volbou SAVE AND EXIT 

 
Jiné parametry než IP adresu, gateway, p�ípadn� Port nem��te !!!!! 



 
 
Aby jste p�es sí� WWW mohli ovládat pokladnu, musí Vám provider povolit na firewallu nebo NATu 
obousm�rnou komunikaci na lokální IP adresu pokladny a port pokladny ( nap�.: 192.168.5.150 port 10001) 
V programech SERD ( Pomocník, Manager, Obchod …) nastavíte parametry takto: 
 

a) Chcete komunikovat p�es WWW. Musíte nastavit komunikaci p�es TCP/IP, do IP adresy zadat Vám 
p�id�lenou ve�ejnou IP adresu a port který máte definovaný v p�evodníku a který je sou�asn� uvoln�ný 
na firewalu  pro komunikaci ze sít� WWW. 

b) Chcete komunikovat na lokální síti nastavte do parametr� lokální IP adresu pokladny a port definovaný 
v p�evodníku.  

 
POZOR: Z lokální sít� i když se dostanete na internet, nelze komunikovat s pokladnou na externí, 
p�id�lené IP adrese !!!!!  


