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Instalace pokladny TiGo

Vložte vyměnitelný disk do USB portu.1



Instalace pokladny TiGo

Objeví se informace o vyměnitelném disku. 
Klikněte na Otevřít složku a zobrazit soubory.2

Pokud se Vám automaticky neotevře okno Přehrát automaticky, 
můžete vybrat Tento počítač a pak příslušný Vyměnitelý disk.
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Dvojitým kliknutím na TiGo_install spustíte instalaci TiGo pokladny.3

Dále klikněte na tlačítko Ano. 
Povolíte změny v řízení uživatelských účtů.4



Instalace pokladny TiGo

Vyberte cílový adresář, kde chcete nainstalovat pokladnu TiGo. 
Standardně je přednastavený c:\TiGoPos. Klikněte na tlačítko Další.5

Kliknutím povolte vytvoření zástupce na ploše a klikněte Další.6
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Kliknutím na tlačítko Instalovat zahájíte instalaci.7

Během instalace se zobrazí základní informace. 
Klikněte na tlačítko Další.8



Instalace pokladny TiGo

Kliknutím na tlačítko Dokončit úspěšně dokončíte instalaci 
pokladny TiGo.9

Po instalaci se program spustí. Přihlásit se můžete kliknutím 
na tlačítko Obsluha a zadáním kódu 123.

V programu jsou přednastaveny 4 oddělení dle sazeb DPH, do kterých můžete 
zadávat zboží cenou a pro příklad dva výrobky (10 – rohlík, 100 – pivo).
Pro manuál se vytvořila ikona na ploše nebo jej najdete v adresáři c:\TiGoPos\doc.

10
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Registrace programu

Program je po nainstalování plně funkční 30 dnů. Během této doby si program můžete vyzkoušet 
a popřípadě zakoupit na našem e-shopu www.sepsystem.cz.

Obchodní verze (bez objednávek na stoly): 
http://www.sepsystem.cz/kategorie/software/sw-tigo-pos.html 

Restaurační verze: 
http://www.sepsystem.cz/kategorie/software/sw-tigo-pos-restaurace.html

Po zaplacení a vyplnění přiloženého formuláře Vám zašleme aktivační kód programu.

Verze programu Obchodní   Restaurační   + Platební terminál*  

Firma

Adresa

IČ

DIČ

Jméno a příjmení

E-mail

SiteCode

MID
* Online platební terminál Komerční banka, RaiffeisenBank a UniCreditBank.

Popřípadě vyplňte přiložený formulář a zašlete jej na adresu tigo@sepsystem.cz. My Vám 
zašleme proformafakturu a po zaplacení Aktivační kód a Seriové číslo programu.



Registrace programu

SiteCode a MID zjistíte tak, že přidržíte klávesu Ctrl a dvakrát kliknete na ikonu TiGo 
(spustíte program).

Stejným způsobem program aktivujete. Přidžíte klávesu Ctlr a program spustíte. Kliknete 
na Odblokuj aplikaci, zadáte Seriové číslo a Aktivační kód a kliknete Pokračovat. Program 
je aktivován.

Změna licence nebo převod licence na jiný počítač
Licenci programu lze převést na jiný počítač. Je však nutné nejdříve na původním počítači 
licenci odstranit a až potom aktivovat licenci na novém počítači. Přesný postup Vám poskytneme 
na vyžádání na e-mail tigo@sepsystem.cz.

Skladový software
Pokladní sotware TiGo lze používat samostatně. Pomoci programu TiGo lze evidovat množství 
prodaného sortimentu, nelze však vést skladovou evidenci. K tomuto účelu lze použít program 
J2-sklad, který s pokladnou TiGo spolupracuje. Skladový program můžete mít na jednom 
počítači s pokladnou, obsluhovat více pokladen z jednoho skladového programu nebo dokonce 
komunikovat s pokladnou přes cloud uložiště, takže pokladna může být v restauraci a skladový 
program doma na notebooku.

http://www.sepsystem.cz/kategorie/software/sw-j2-sklad.html

Skladový software lze rozšířit o modul kalkulace pro odpočet surovin např. míchaných nápojů 
nebo jídel.

Podpora
Zákaznická podpora programu TiGo: 
 (PO–PÁ 8.00–18.00): 724 061 576 
tigo@sepsystem.cz
www.tigo-eet.cz
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