
Instalace a aktivace TiGo EET

Kroky potřebné pro správnou funkci programu TiGo v prostředí EET.

1. instalace certifikátu do Windows

2. nastavení programu TiGo pro EET

1. Instalace certifikátu do prostředí Windows

Podmínkou pro správné fungování EET je instalace Vašeho osobního certifikátu do počítače, na 
kterém budete provozovat pokladnu TiGo. Pokud generujete certifikát na jiném počítači, než kde je 
program TiGo, tak je nutné si uložit soubor s koncovkou *.p12 např. 01000004.p12. 

Cerifikát nainstalujete tak, že jej spustíte na pokladně jako kterýkoliv jiný program.

Otevřte složku s umístěním certifikátu.

2x klikněte na certifikát (v tomto případě na soubor 01000004).

Objeví se výzva průvodce certifikátu



Klikněte na Další, zobrazí se soubor (certifikát), který chcete importovat.

Klikněte na Další.



Zadejte heslo, které jste zadali při generování certifikátu na Webové aplikaci EET.

Klikněte na Další.

Nechte zaškrtnuto Automaticky vybrat …., klikněte Další



Klikněte Dokončit, objeví se výzva k nainstalování certifikátu z certifikační autority (CA)

Vyberte Ano.



Objeví se informace o úspěšném importu.

2. Nastavení programu TiGo pro EET

Spusťte program TiGo. Přihlaste se heslem administrátora (default heslo je 123).

Vyberte menu Nastavení, záložku EET.



Zadejte vaše DIČ včetně CZ, např. CZ00000019. 

Zadejte identifikaci provozovny. Toto číslo musí odpovídat číslu provozovny, kterou jste si založili 
na webové aplikaci EET.

Zadejte identifikaci pokladního zařízení v rámci provozovny např. 1.

Pokud jste při instalaci měnili cílový adresář aplikace TiGo, tak zadejte aktuální adresu dll 
knihovny. Default nastaveni je c:\tigopos\EET\abxEET.dll

Vyberte volbu Aktivní EET.

Program vypíše chybu certifikát ““ nebyl nalezen.

Klikněte na OK.

Klikněte na tlačítko Volba certifikátu.

Zobrazí se seznam certifikátů.

Název certifikátu odpovídá Vašemu DIČ. 

Klikněte  na vybraný certifikát a klikněte na Uložit.



Nastavení by mělo vypadat přibližně takto.

Po překontrolování vyberte Uložit.

Ukončete program TiGo a spusťte jej znovu.



Test EET.

Ověření správné funkce EET provedete vydáním dokladu s nulovou hodnotou.

Spusttě program TiGo, natypujte jednu položku, klikněte na tlačítko Oprava. Celková částka za 
doklad je tak  0,00. Zaplaťte doklad.

Při zaplacení by mělo dojít ke komunikaci se serverem EET a příjmutí FIK. Ten by se měl společně 
s BKB vytisknout na účtence. Správná komunikace je zobrazena hláškou EET – OK dole uprostřed.



Pokud během komunikace se serverem EET dojde k chybě (např. výpadek internetu), program 
zahraje zvukovou výstrahu a vypíše dole chybu. Na účtence pak není uveden FIK ale jen BKP a 
PKP kód.

Program TiGo bude dále fungovat ale vy máte povinost do 48 hodin takto vydané účtenky zaslat 
znovu.



Zaslání neodeslaných účtenek.

Zaslání neodeslaných účtenek provedete v Náhledu nebo Uzávěrce. Pokud máte nějaké neodeslané 
doklady tak vyberte Náhled nebo Uzávěrku. Zobrazí se počet neodeslaných dokladů. 

Vyberte Znovu zaslat.

Program zobrazí průběh zasílání dokladů a nakonec vypíše počet nepotvrzených dokladů.

Pokud počet chybných dokladů je 0, tak se podařilo odeslat všechny doklady. Pokud ne, tak 
odstraňte problém (například nefunkční internet) a zaslání opakujte.



Podrobnější seznam neodeslaných dokladů včetně popisu chyb najdete v Zprávy, Přehledy a záložce
Paragóny

Červeně jsou vypsány doklady, které nejsou zaslány nebo byly potvrzeny s nejakou chybou a tudíž 
nemají FIK.

V záložce EET Log se pak můžete podívat na historii odesílání jednotlivých dokladů.
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