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Instalacja programu
Instalator programu
Instalator z CD-ROM
Dostarczany z programem CD-ROM jest tym samym, który dystrybuujemy jako
wersję demonstracyjną. Różnica polega na tym, że z pełnym programem
przesyłamy również klucz rejestracyjny umieszczony na dyskietce. Klucz
pozwala na zarejestrowanie wersji demo i zamianę jej na pełną wersję. Tego
samego CD-ROM-u można użyć do instalacji programu (lub upgrade) u różnych
klientów, oraz jako wersję demonstracyjną wręczaną klientowi. Krążek CD
można kopiować i dystrybuować bez ograniczeń. Nie wolno jedynie
udostępniać klucza serializacyjnego.
Po zainstalowaniu program istnieje jako wersja demonstracyjna. Aby znieść
ograniczenia należy zarejestrować program kluczem.

Instalator z WWW lub FTP
Znajduje się na http://www.insoft.com.pl/demo/pcmwin_7_1.exe
lub ftp.insoft.bajt.biz/download/_Programy/Demo_pcm7 (login: insoftp, hasło:
insoftp)
Jest to ten sam instalator, który jest umieszczony na CD. Różnica polega
na tym, że jest on okrojony, aby zawierał mniej miejsca. Wycięte są m.in.
dokumentacje, dodatkowe sterowniki urządzeń, nietypowe narzędzia itp.

Wersje demo
Ograniczenia wersji demo
1. Max. 2000 towarów. Nie można wykonać m.in. konwersji bazy
danych z innego programu, aby pokazać klientowi, jak pracuje program
na jego bazie danych – przeniesie się tylko 2000 towarów.
2. Max. 3 kasy.
3. Żaden dokument nie może być zapisany z datą późniejszą, niż...
Zwykle datą graniczną jest 30 czerwca lub 31 grudnia br. Po tym
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okresie można pracować z programem, ale każdy zapisany dokument
dostanie datę graniczną. Mamy czasem zgłoszenia, że np. import z kasy
schodzi, ale nie widać go w programie. Odpowiedź na ten problem
brzmi „widać, ale prosze zmienić datę na 30 czerwca”. Datę graniczną
zmieniamy zwykle ok. 15 lipca i 15 stycznia. Powstają więc w roku 2
dwutygodniowe okresy, w których nie daje się korzystać z wersji demo
normalnie. Jest to celowe zabezpieczenie, aby wyeliminować
użytkowników pracujących non-stop, na wersji demo.
4. Demo ma wszystkie możliwości pełnej wersji. Nie jest to
ograniczenie, a wręcz przeciwnie, ale może być przyczyną
nieporozumień. Tutaj uwaga: klient pracujący dotychczas na wersji
demo miał mozliwośc korzystania z wszystkich modułów dodatkowych
(sprawdzarki cen, inwentaryzatory, wagi, Generator Zamówień). Po
zakupieniu pełnej wersji programu utraci on część funkcjonalności
programu, a dokładnie nie będzie mógł korzystać z tych modułów,
których nie zakupił. Należy ostrzec klienta o takim zachowaniu
programu

Zarejestrowana wersja demo
Czasem zdarza się sytuacja, że klient chce korzystać z wersji demo bez w.w.
ograniczeń. Np. z większą ilością towarów lub z większa ilością kas (np. 8).
Możemy wówczas przesłać bezpłatnie klucz rejestracyjny demo. Wówczas
zostaną zniesione ograniczenia wersji demo, a klient dostanie numer seryjny.
Klucz ma ograniczenie czasowe. Zwykle jest to 1 miesiąc (do uzgodnienia). Po
minięciu zaszytej daty program nie pozwoli się uruchomić. O ile w zwykłej
wersji demo ograniczeniem jest tylko data dokumentu, to w tym przypadku
użytkownik wogóle po tej dacie nie będzie mógł korzystać z programu.

Bezpłatne upgrade programu, subskrypcja
Program można bezpłatnie uaktualniać przez roku od daty zakupu.
Po tym okresie należy wykupić subskrypcję na kolejny rok (w cenie 350 zł lub
niższej). Subskrypcja pozwoli pobierać najnowsze wersje przez kolejny rok.
Nowszą wersję można pobrać z naszej WWW, FTP lub zainstalować z
nowszego CD-ROM. Odradzamy samodzielną instalację przez końcowego
użytkownika. Program powinien być instalowany przez osobę uprawnioną przez
serwis. Dobrym zwyczajem jest wgranie programu na jednej instancji (np. w
wersji sieciowej), kontrola i wgranie na pozostałe instancje.
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Mechanizm kontrolny działa w następujący sposób:
- Data produkcji programu jest zaszyta w samym programie i aktualizowana
podczas kompilacji przez programistę.
- Data sprzedaży programu znajduje się w kluczu rejestracyjnym
Data sprzedaży jest porównywana z datą produkcji programu i jeżeli różnica
jest większa niż rok, to program nie uruchomi się.
Różnicę wykrywa również instalator, ale ten zgłasza tylko ostrzeżenie i pyta,
czy kontynuować instalację.
Daty produkcji i sprzedaży można odczytać w okienku O programie:

Klucz rejestracyjny
Jest to zaszyfrowany plik binarny o długości ok. 40kB. Zwykle ma nazwę
serial.enc.
Rejestrowana jest baza programu, a nie sam program. Czyli jeżeli na
jednym komputerze zostaną zainstalowane dwie bazy, z których każda
zarejestrowana innym kluczem, to program PC-Market łącząc się z każdą z tych
baz będzie zmieniał swoje właściwości w zależności od zakupionych modułów.
W jednym przypadku będzie mógł obsługiwać 3 kasy, w drugim przypadku
obsłuży 5 kas, a gdy połączy się do bazy nie zarejestrowanej, stanie się wersją
demo. Podczas, gdy jest to ciągle ten sam program.
Podczas rejestracji zmienia się hasło do bazy. Nowe, zakodowane hasło jest
zapisywane w Rejestrze Windows, w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Insoft\PCMWin\...
...\Bazy\<nazwa_bazy>\SerNo
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Jeżeli jest to wersja sieciowa, to rejestrację należy przeprowadzić na
wszystkich stanowiskach. Można też przepisać wartość SerNo na inne
stanowiska (co jest w tym przypadku równoznaczne z rejestracją), po to, aby
inne PC-Markety w sieci logowały się na właściwe hasło.

Co robi instalator podczas instalacji programu?
1). Pliki programu są kopiowane z CD-ROM do katalogu roboczego PC-Marketa.
Zwykle jest to:
C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\
Struktura tego katalogu: zobacz rozdział Katalog PCMWin_7_1.
2). W Rejestrze Windows umieszczana jest informacja o miejscu, gdzie
program został zainstalowany:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Insoft\PCMWin\Instalacja ->
Binaria
Struktura wpisów w Rejestrze Windows: zobacz rozdział Rejestr Windows.
3). Instalowana jest baza danych programu i konfigurowane jest połączenie z
tą bazą. Mechanizm ten został opisany w rozdziale Rejestracja bazy.
4). Tworzone są skróty w Menu Start i na pulpicie.
Podczas instalacji staramy się1 nic nie wgrywać do katalogów \Windows lub
\Windows\System. Specjalnie, aby nie śmiecić w systemie.
Podczas kopiowania niektórych plików (np. projektów wydruku dokumentów
M5P) instalator sprawdza, czy czasem jakieś pliki nie zostały zmienione przez
użytkownika. Na początku wszystkie pliki M5P mają ustawioną datę modyfikacji
na 1980-01-01. Jeżeli instalator zauważy, że data uległa zmianie, to przyjmie,
że plik był poprawiany i ostrzeże przed jego nadpisaniem. Jeżeli plik nie był
poprawiany, to nadpisze go nowszę wersją.

1

W chwili obecnej jest jeden wyjątek od tej reguły: sterowniki Optimus w
plikach OICECRLib.ocx, OICDataPacketLib.dll, tango.pkd.
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Rejestracja bazy
Proces podłączenia bazy danych do programu to 3 etapy: instalacja plików
bazy, konfiguracja ODBC i dodanie nowej pozycji do listy baz PC-Marketa.
Poniżej opisaliśmy każdy z tych etapów. Jeżeli interesuje Cię mechanizm, w jaki
PC-Market łączy się z prawidłowo skonfigurowaną bazą przeczytaj rozdział W
jaki sposób PC-Market łączy się z bazą?

Instalacja plików bazy
Baza danych SQL jest zwykle umieszczona w jednym pliku. W zależności od
użytego silnika może to być np.:
C:\Program Files\Insoft\PCMWIn\Bazy\PCMWin_7_1.db

w przypadku Sybase, lub
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\MFP_Sklepik.mdf

w przypadku MS-SQL Server lub MSDE.
Różny jest też sposób tworzenia/umieszczania plików bazy we właściwym
miejscu. W przypadku Sybase operacja będzie po prostu polegała na
przekopiowaniu pliku *.db z CD-ROM do docelowego katalogu. W przypadku
MSDE zostanie uruchomiony odpowiedni skrypt SQL, który założy pusty plik
bazy danych. Uruchamiany skrypt jest zaszyty w instalatorze, ale istnieje
możliwość ręcznego wykonania takiej operacji. W tym celu użyj pliku
MAKE.BAT, który znajduje się na CD-ROM, w podkatalogu MSDE.

Konfiguracja źródła ODBC
Źródło ODBC zawiera informację dla systemu, która mówi mu gdzie znajdują
się pliki bazy danych, jakiego silnika użyć (Sybase, MSDE), w jaki sposób
można połączyć się z bazą np. przez LAN lub Internet. Program PC-Market
prosząc system operacyjny o połączenie z bazą podaje tylko jej nazwę (tzw.
DSN, np. „baza_msde”) i hasło. PC-Marketa nie interesuje, czy połączenie
będzie lokalne, przez LAN, czy Internet. Te szczegóły zna właśnie ODBC i to on
zestawia połączenie PC-Marketa z bazą.
Funkcjonalnie bazy danych w systemie są zorganizowane tak samo, jak np.
drukarki dokumentów. Aby wydrukować dowolną stronę, aplikacja drukuje ją
najpierw na wirtualnej kartce w pamięci (tzw. kontekst urządzenia) , a
następnie posi system operacyjny: "wydrukuj tę kartkę na tej i tej drukarce".
Aplikacji nie interesuje to, czy jest to drukarka atramentowa, laserowa,
specjalizowana do etykiet, czy faks. Aplikacji nie interresuje też, jak fizycznie
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prowadzić głowicę w drukarce producenta X. Tym zajmuje się sterownik
napisany przez odpowiedniego producenta.
Tak samo w przypadku baz danych. PC-Market prosi system operacyjny

"Połącz mnie z bazą o nazwie xxx logując się jako użytkownik yyy na
hasło zzz. Chcę rozmawiac z ta bazą w języku SQL." System operacyjny
zestawia połączenie PC-Marketa ze sterownikiem (silnikiem) bazy napisanym
przez właściwego producenta.
W naszym porównaniu nazwa xxx bazy, to tzw. DSN (Data Source Name) odpowiednik nazwy drukarki, a ODBC, to odpowiednik listy drukarek.

Konfigurację źródeł ODBC znajdziesz w Panelu Sterowania (lub Panel
Sterowania-> Narzędzia Administracyjne – jeżeli jest to Win 2000 lub XP):

Po uruchomieniu otworzy się wykaz baz danych:

Name - to nazwa bazy, która będzie wywoływana przez program PC-Market
(DSN – Data Source Name).
Driver – to rodzaj użytego silnika (SQL Server to również MSDE).
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Po naciśnięciu klawisza Configure otwiera się okienko, którego wygląd i
ustawiane parametry zależą od użytego silnika bazy danych. Okienko
konfiguracji jest dostarczane przez producenta silnika bazy.

Dodanie pozycji do listy baz PC-Market
PC-Market przechowuje swoją listę baz danych w Rejestrze Windows, w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Insoft
PCMWin
Bazy
<nazwa_bazy>
Najważniejsze wartości, jakie mają znaczenie podczas uruchamiania połączenia
z bazą danych to:
ODBCDsn (nazwa bazy) - Nazwa źródła ODBC, które będzie wykorzystywane
podczas uruchamiania silnika bazy. Wartość musi być zgodna z Name w
konfiguracji ODBC (rozdział powyżej Konfiguracja źródła ODBC).
UserId (login) - nazwa użytkownika, na którą program będzie się logował do
bazy. W przypadku Sybase jest to dba. W przypadku MSDE nazwa użytkownika
zwykle pokrywa się z nazwą bazy MSDE.
SerNo (hasło) - zakodowane hasło, na które PC-Market łączy się do bazy.
Hasło zależy od numeru seryjnego, na który zarejestrowana jest baza. Np. dla
niezarejestrowanej bazy (demo) hasłem jest TPWVFSAD, które tutaj jest
zakodowane do ciągu 011020096230003052046023. Po zarejestrowaniu
bazy kluczem hasło ulega zmianie.
Te trzy powyższe wartości sa niezbędne do nawiązania połączenia z bazą (są
to: nazwa bazy, login i hasło).
Dodatkowo, już po połączeniu do bazy, PC-Market korzysta z wartości:
RodzajBazyDanych - bez tej wartości PC-Market nie wiedziałby, z jakim
rodzajem silnika się połączył (MSDE, Sybase). Mimo, że język SQL jest
uniwersalny, to jednak istnieją pewne, nieznaczne różnice w dialektach różnych
producentów. Dlatego PC-Market czasem musi nieznacznie optymalizować
zapytania SQL pod kątem odpowiedniego silnika. Obecnie dostępne wartości,
które moga znajdowac się w tym kluczu to:
• SybaseSQLAny - Sybase SQL Anywhere 5.5. Jest to wartość
domyślna. Jeżeli klucza o nazwie RodzajBazyDanych nie ma w
(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a
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•
•

Rejestrze, to PC-Market przyjmuje, że łączy się z bazą Sybase SQL
Anywhere 5.5.
SybaseASEAny - Sybase Adaptive Server Anywhere 8.0
MSSQLServer - Microsoft SQL Server 2000 i MSDE 2000

Pozostałe wartości zostały nie mają znaczenie do nawiązanie połączenia z bazą
i zostały opisane w rozdziale Rejestr Windows.

W jaki sposób PC-Market łączy się z bazą?
Podczas startu, PC-Market najpierw wyciąga z Rejestru Windows listę baz
danych. Korzysta z klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Insoft
PCMWin
Bazy
i w okienku wyboru baz danych pokazuje listę dostępnych baz:

Po wybraniu bazy danych przez użytkownika, PC-Market pobiera z Rejestru, z
wartości ODBCDsn nazwę bazy danych i prosi system operacyjny o połączenie
z tą bazą.
System operacyjny sięga do swojej listy baz danych ODBC i znajduje bazę o
nazwie, o która prosi PC-Market. Z ODBC pobiera pozostałe parametry
połączenia i przekazuje je odpowiedniemu sterownikowi producenta bazy.
Sterownik uruchamia silnik lub np. zestawie połączenie przez Internet, jeśli
parametry ODBC nakazują mu tak zrobić.
Po połączeniu z bazą PC-Market podaje login i hasło do bazy, które pobiera z
wartości UserId i SerNo tego samego klucze rejestru Windows.
Połączenie z bazą zostało ustanowione...
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Zwróć uwagę, że PC-Market nie wie, czy połączenie zostało zestawione
lokalnie, zdalnie, gdzie jest baza i nawet jakiego ona jest producenta. Program
dostał od systemu tylko uchwyt, którym będzie się posługiwał do wykonywania
zapytań SQL i otrzymywania wyników z bazy.

Katalog PCMWin_7_1
Katalog
\

Pliki
*.arh

Opis

Uwagi

Skrypty

Zobacz rozdział Błąd! Nie

archiwizatora

można odnaleźć źródła
odwołania.

tapeta.bmp

Tapeta programu

Rozmiar tapety
automatycznie
dopasowuje się do
rozmiaru okienka.

*.bpl
*.dll

Biblioteki

Zobacz rozdział EXE, BPL i

wykonywalne

DLL

Biblioteki

Zobacz rozdział EXE, BPL i

wykonywalne

DLL

*.exe

Programy

Zobacz rozdział EXE, BPL i

*.enc

Klucze

Wgrane przez instalator

rejestracyjne

podczas rejestracji bazy

DLL

programu

df.dbg

pcmload.log

Debug

Aby włączyć tryb

komunikacji z

debugowania należy

drukarką fisk.

założyć pusty plik df.dbg

Raport z

Tworzony przez program

ładowania

PCMWin.exe podczas

bibliotek DLL

startu. Zobacz rozdział
EXE, BPL i DLL

serload.log

Raport z

Tworzony przez program

ładowania

SRV_UZ.exe podczas

bibliotek DLL

startu. Zobacz rozdział
EXE, BPL i DLL

\Arch

Archiwa baz

Katalog istnieje, aby
działały przykładowe
skrypty ARH. Docelowo
archiwizacja na ten sam
dysk jest złym
rozwiązaniem. Zobacz
rozdział Błąd! Nie można
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odnaleźć źródła odwołania.

\Dokumenty

*.m5p

dokdruki.def

Szablony

Zobacz rozdział Błąd! Nie

wydruków

można odnaleźć źródła

dokumentów

odwołania.

Spis szablonów

Zobacz rozdział Błąd! Nie

wydruków

można odnaleźć źródła
odwołania.

\Baza

Bazy danych
Sybase programu

*,db
\EDI

Pliki bazy danych
Katalog na

W katalogu są

dokumenty

umieszczane dokumenty

elektroniczne

elektroniczne
wygenerowane przy
pomocy Ctrl-E na zakładce
dokumentu. Położenie
katalogu można zmieniać
w opcji Kontrola->
Konfiguracja-> EDI

\Etykiety

*.kks

Projekty etykiet

Pliki *.kks można
edytować przy pomocy
programu KKEdytor.exe

\Inwent

inwent.imp

Katalog roboczy

Zobacz rozdział

inwentaryzatorów

Współpraca z
kolektorami

Ostatni import z
kolektora

inwent.exp
inwent.bak

Ostatni eksport

Lista towarów ostatnio

do kolektora

wysyłana do kolektora

Archiwum
wszystkich
importów z
kolektora

inwent.dif

Towary

Plik zawiera linie z pliku

nierozpoznane

inwent.imp, które nie
zostały wciągnięte na
dokument.

\Kasy

Katalog roboczy

Zobacz rozdział Błąd! Nie

kas fiskalnych,

można odnaleźć źródła

sprawdzarek cen

odwołania.

i wag
elektronicznych.

\Kasy\Urz_xxxx

Katalog roboczy

Numer Id urządzenia
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urządzenia o Id

można zobaczyć na

równym xxxx

wykazie urządzeń, po
włączeniu kolumny Id
(Ctrl-F8)

kasa.exp

Ostatni eksport
na kasy

wynik.exp

Lista towarów
przyjęta przez
kasę podcza
ostatniego
eksportu

kasa.imp

Ostatni import z
kasy

„sharp”.imp

Ostatni import z
kasy typu...

arch.imp

Archiwum plików
„sharp”.imp

arch1.imp

Archiwum plików
kasa.imp

\Pomoc

Dokumentacje do
programu, pliki
pomocy.

\Raporty

\Raporty SQL

*.m5p

*.rqd

Szablony

Zobacz rozdział Błąd! Nie

wydruków

można odnaleźć źródła

raportów

odwołania.

Skrypty raportów

W tym miejscu sa

SQL uzytkownika

przechowywane raporty
SQL uzytkownika
utworzone w menu
Raporty-> Dowolny SQL.
Zobacz rozdział Błąd! Nie
można odnaleźć źródła
odwołania.

\Reinstal

setup.exe

Program

Instalator przekopiowany

instalacyjny

z instalek, aby nie było
konieczności szukania CDROM.

\Sybase

Silnik Sybase SQL
Anywhere

\Uz_log

Logi serwera
kasowego

srv_uz.log

Logi komuikacji,
gdy komunikacja
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przez
SRV_UZ.EXE
(serwer kasowy)

mkt_uz.log

Logi komunikacji,
gdy komunikacja
przez
PCMWin.EXE (bez
serwera
kasowego)

*.idx, *.dic

Pliki pomocnicze

EXE, BPL i DLL
Pliki EXE, to właściwe programy z pakiety PC-Market. Część funkcjonalności
programów znajduje się w bibliotekach dynamicznych BPL.
W plikach DLL znajdują się zwykle sterowniki urządzeń zewnętrznych
(drukarek fiskalnych, kas, wag itp.):
KS*.DLL – kasy fiskalne
WG*.DLL – wagi metkujące
DF*.DLL – drukarki fiskalne
IW*.DLL – przenośne inwentaryzatory
EDI*.DLL – formaty plików EDI
Podczas startu, program PCMWin.exe sprawdza katalog startowy w
poszukiwaniu sterowników urządzeń. Jeżeli znajdzie DLL urządzenia (np.
inwentaryzatora), to dodaje go do listy obsługiwanych urządzeń w programie.
Raport z ładowania sterowników znajduje się w pliku PCMLoad.log lub
SerLoad.log. W poszukiwaniu sterowników sprawdzany jest katalog
zdefiniowany w Rejestrze Windows, w kluczu Binaria lub Sterowniki.
Można przyspieszyć start programu usuwając z katalogu DLL-e
nieużywanych urządzeń.

Łączenie plików z różnych wersji
Wszystkie pliki EXE, BPL i DLL z wersji programu mają zaszytą wersję, z której
pochodzą. Można ją zobaczyć, klikając „Właściwości” pliku, na zakładce
Wersja:
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Wymieszanie EXE i BPL z różnych wersji może spowodować nieprzewidywalne
reakcje już podczas pracy programu. Np. ujemne kwoty na dokumentach. W
związku z tym różnych wersji BPL i EXE nie powinno się ze sobą łączyć.
Pliki DLL mogą być przez nas dostarczone w dwóch rodzajach: z dynamicznie
łączonymi bibliotekami BPL („małe” – ok. 300kB) i z wlinkowanymi na stałe
bibliotekami BPL („duże” – ok. 1.5MB). Wersję można rozpoznać po rozmiarze
pliku. Np. sterownik kas Sharp 277:



KSSh277.DLL (rozmiar 260kB) – sterownik dynamicznie podczas pracy
korzysta z bibliotek BPL. Nie powinno się mieszać różnych wersji ze sobą.
KSSh277.DLL (rozmiar 1.4MB) – sterownik ma wbudowane w siebie
biblioteki BPL ze swojej wersji. Taki sterownik można wgrywać do innej
wersji programu. Jeżeli wersje nie pasują do siebie, to program zgłosi to na
samym starcie informując, że „nie znaleziono eksportu...”.

Sterowniki inwentaryzatorów (IW*.DLL), drukarek fiskalnych (DF*.DLL), EDI
(EDI*.DLL), można z dużym powodzeniem mieszać z różnymi wersjami
programów. Jeżeli wersje nie będą pasowały – program podczas startu zgłosi
błąd „nie znaleziono eksportu...”

Rejestr Windows
Rejestr Windows można edytować przy pomocy programu REGEDIT.EXE.
Można go uruchomić z Menu Start-> Uruchom.

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a
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PC-Market przechowuje swoje informacje w dwóch głównych gałęziach:
HKEY_CURENT_USER\Software\Insoft\PCMWin – informacje związane
z aktualnie zalogowanym do systemu użytkownikiem. Nic ważnego. Głównie
rozmiary i położenie okien, domyślne ustawienia raportów itp. Gałąź można
wykasować bez większej straty dla programu.
HKEY_LOCAL_MACINE\Software\Insoft\PCMWin – parametry
konfiguracji programu związane z tym stanowiskiem komputerowym. Poniżej
opisano najważniejsze gałęzie i wartości:
Klucz
\Bazy\
<nazwa bazy>

Wartość

Opis

Uwagi

Lista baz PC-Market

Zobacz rozdział

pojawiająca się w

Rejestracja bazy

okienku logowania

OdbcDsn

Nazwa źródła ODBC,
z którego ma
korzystać program
przy łączeniu do
bazy

RodzajBazyDanyc
h

Rodzaj bazy danych

Możliwe
wartości:
MSSqlServer –
MSDE2000 i
MSSQL Server
2000
SybaseSqlAny –
Sybase SQL
Anywhere 5.5
SybaseASEAny –
Sybase Adaptive
Server
Anywhere 8.0 i
9.0.
Jeżeli nie
zdefiniowany, to
domyślnie
SybaseSqlAny.

SerNo

Zakodowane hasło
do bazy

UserId

Nazwa użytkownika,

Zwykle dba dla

na którą program

Sybase.

ma się łączyć do
bazy
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17

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta
Log

Nazwa pliku, do

Zwykle

której będą

niezdefiniowany,

zrzucane błędy

Zobacz rozdział

bazodanowe.

Log błędów
bazodanowych

GoldenDiskPath

Stanowisko

Katalog, gdzie

Zwykle

znajdują się DLL-e

wskazuje na

Sybase

PCMWin\ Sybase

Nigdy nie było

Nazwa

używane

stanowiska jest
w kluczu
Instalacja

KartotekaKas

Katalog
komunikacyjny kas

\Instalacja

Informacja „gdzie
został zainstalowany
PC-Market”

Binaria

Gdzie znajduje się
główny katalog PCMarket

Sterowniki

Gdzie znajdują się

Jeżeli nie

sterowniki DLL

zdefiniowany, to
sterowniki
znajdują się w
katalogu Binaria

Stanowisko

Nazwa bieżącego
stanowiska
komputerowego

Zrzuty

Katalog do
przechowywania
zamrożeń
dokumentów
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Numer wersji programu
Numer wersji programu składa się z czterech sekcji:

7.1.64.0
Sekcja 1: Numer handlowy. PC-Market 7. Numer nie jest zmieniany ze
względów handlowych.
Sekcja 2: Wersja bazy danych. Numer zmienia się, jeżeli dokonano zmian w
strukturze bazy danych. Program PC-Market nie pozwoli się uruchomić
na bazie z innej wersji. Wówczas należy wykonać konwersję bazy u klienta
do nowej struktury. Ze względów praktycznych staramy się nie zmieniać
struktury bazy.
Sekcja 3: Numer kolejny wersji. Najważniejszy numer wersji programu.
Numery sa kolejne i zawsze rosnące.
Sekcja 4: Nadwersja.
0 (zero) – oznacza, że jest to wersja ostateczna, przetestowana,
zamknięta i dopuszczona do dystrybucji
1-127 – wersje testowe używane tylko w firmie Insoft. Nie są
publikowane na zewnątrz.
128-255 – nadwersja. Jest to nieznacznie poprawiona wersja 0.
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Współpraca z kolektorami danych
Komunikacja z kolektorem danych (inna nazwa: inwentaryzatorem) odbywa się
w następującej kolejności:
Import
1. Użytkownik naciska Ctrl-I na dokumencie
2. Sterownik DLL właściwego kolektora ściąga z niego informacje o
zeskanowanych towarach i umieszcza je w pliku
\Inwent\INWENT.IMP.
3. Program PC-Market wciąga towary z pliku INWENT.IMP na dokument.
Jeżeli jakiś towar nie zostanie zaimportowany, to zostanie umieszczony
w pliku INWENT.DIF.
4. Program PC-Market wykonuje archiwizację w pliku INWENT.BAK.
5. DLL kasuje dane na kolektorze, (jeżeli kolektor pozwala na zdalne
zerownie).
Można pominąć etap 2 (ściąganie danych z kolektora do pliku INWENT.IMP),
poprzez włączenia parametru „Awaryjny import z INWENT.IMP” w konfiguracji
inwentaryzatora. Wówczas PC-Market ściągnie import z podstawionego przez
nas pliku INWENT.IMP.
Eksport
1. Użytkownik wybiera opcję Towary-> Eksport do inwentaryzatora
2. PC-Market przygotowuje listę towarów do wysłania w pliku
INWENT.EXP.
3. Sterownik DLL właściwego kolektora przesyła na kolektor towary
pobierając je z pliku INWENT.EXP.

Struktura pliku INWENT.IMP
INW;<kod>;<ilosc>
- ilości jako liczby całkowite "w gramach" (czyli 12 = 12000)
- nie stosujemy przecinków (wszystkie liczby są całkowite)
Przykład:
INW;12343;13200
INW;12344;3500
INW;590123456789;13000

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a

20

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta

Struktura pliku INWENT.EXP
TOW;<kod>;<nazwa>;<cena_ew>;<cena_sp>;<ilosc>;<vat>
-

ceny jako liczby całkowite "w groszach" (czyli 3.25 = 325)
ilości jako liczby całkowite "w gramach" (czyli 12 = 12000)
nie stosujemy przecinków (wszystkie liczby są całkowite)
z nazw towarów są wycięte średniki
stawki VAT jako cyfrowe 22 jako 22, 7 jako 7, zwolniona jako -1

Przykład:
TOW;12343;Mięso wieprzowe;1230;1550;13330,7
TOW;12344;Mięso wołowe;1150;1430;2550,7
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Współpraca z kasami i wagami
Ogólna zasada działania sterowników DLL
Obsługą poszczególnych modeli urządzeń zajmują się sterowniki DLL
znajdujące się w katalogu programu:
KS*.DLL - sterowniki modeli kas
WG*.DLL - sterowniki wag elektronicznych
Oba sterowniki działają według tych samych zasad. Różnica polega tylko na
tym, że sterowniki wag elektronicznych nie obsługują funkcji importu danych o
sprzedaży i importu paragonów na fakturę.
Sterowniki DLL mają zaimplementowane trzy podstawowe funkcje:
• eksport danych o towarach
• import danych o sprzedaży (tylko kasy)
• import danych o paragonie na fakturę do paragonu (tylko kasy)
Podczas poszczególnych operacji sterowniki:
• eksport - wysłyłają na kasę listę towarów przygotowaną wcześniej
przez PC-Market w pliku KASA.EXP (zobacz rozdział KASA.EXP). Po
zakończeniu eksportu zwracają dla PC-Marketa informację "które
towary udało się wysłać", w pliku WYNIK.EXP. Na tej podstawie PCMarket zaznacza w bazie te towary jako już wysłane.
• import - ściągają dane o sprzedaży do pliku KASA.IMP (zobacz
rozdział KASA.IMP). Po zakończeniu pracy PC-Market pobiera
zawartość tego pliku i na tej podstawie tworzy dokumenty importowe
PARAGON i UTARG. Gdy PC-Market prawidłowo zakończy zapis
dokumentu każe sterownikowi wyzerować kasę2.
• import paragonu - ściągają z kasy informację o konkretnym
paragonie do pliku PARAGON.IMP. Po zakończeniu importu PCMarket tworzy dokument faktury.

2

Nie każdy model kasy obsługuje tę funkcję. Niektóre kasy kasują dane o
sprzedaży natychmiast po ich wysłaniu. W związku z tym, jeśli wystapi jakiś
problem przy zapisie dokumentu, to może zdarzyć się sytuacja, że danych nie
będzie ani na kasie, ani w programie. Awaryjna kopia danych o sprzedaży
powinna się jednak znajdować jeszcze w katalogu komunikacyjnym w
archiwach przejściowych.
(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a
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Pliki komunikacyjne znajdują się zawsze w katalogach Urz_xxxx (zobacz
rozdział Katalogi komunikacyjne Urz_xxxx). W razie potrzeby, po
zakończonej komunikacji zawsze możesz zajrzeć do odpowiedniego pliku i
podglądnąć, jakie towary PC-Market przygotował dla kasy (KASA.EXP), jakie
udało się styerownikowi wysłać na kasę (WYNIK.EXP), lub jakie dane o
sprzedaży ściągnął sterownik z kasy (KASA.IMP).
W okienku komunikacyjnym podział prac pomiędzy PC-Marketa, a sterownik
urządzenia wygląda mniej więcej tak podczas eksportu:
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lub tak podczas importu z kasy:

Pliku KASA.EXP, KASA.IMP, WYNIK.EXP i PARAGON.IMP mają jednakową
strukturę niezależnie od modelu kasy. PC-Market nie wie, z jakim typem
urządzenia "rozmawia". Ściągając import danych z kasy również nie wie, z
jakiego typu kasy przyszły. Dlatego operacja "awaryjny import z pliku
KASA.IMP" został zaimplementowany jedynie w kasie PC-POS.

Jeśli chcesz awaryjnie ściągnąć import tylko z pliku KASA.IMP, to zmień typ
kasy na PC-POS, a następnie w opcjach importu ustaw parametr "awaryjny
import z pliku KASA.IMP". Wówczas import zostanie ściągnięty tylko z pliku
KASA.IMP. Typ kasy, z jakiej chcesz ściągnąc w ten sposób import nie ma
żadnego znaczenia. Może to być Elzab ECR, Sharp 457, czy PS3000.

Katalogi komunikacyjne Urz_xxxx
Podczas komunikacji z kasami wymiana informacji pomiędzy PC-Marketem, a
sterownikiem kasy odbywa się poprzez pliki tekstowe umieszczone w
odpowiednim katalogu. Każda kasa ma swój własny podkatalog.
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Domyślnym katalogiem komunikacyjnym zaraz po instalacji programu jest:
\Program Files\Programy\Insoft\PCMWin\Kasy
Położenie katalogu komunikacyjnego można zmienić w PC-Markecie:
Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Konfiguracja
stanowiska.
W tym katalogu znajdziesz podkatalogi komunikacyjne poszczególnych
urządzeń np.:
Urz_0001
Urz_0002
Urz_0003
itd.
Numer katalogu jest numerem ID urządzenia w bazie danych\. Można go
zobaczyć np. na liście kas, po włączeniu kolumny Id (Ctrl-F8):

W katalogach komunikacyjnych znajdują się pliki:
• KASA.IMP - ostatnio ściągnięty z kasy import (zobacz KASA.IMP)
• KASA.EXP - ostatnio wysyłany eksport na kasę (zobacz KASA.EXP)
• WYNIK.EXP - wynik ostatniego eksportu na kasę (zobacz KASA.EXP)
• PARAGON.IMP - ostatnio ściągany paragon
• ARCH.IMP - oryginalne dane przesłane przez kasę
• ARCH1.IMP - archiwum plików KASA.IMP
• ARCH.2.EXP - archiwum plików KASA.EXP
• ARCHPAR - archiwum plików PARAGON.IMP
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Zawartość katalogów komuikacyjnych nie ma żadnego kluczowego znaczenia
dla działania programu PC-Market. Przechowywane są tam tylko dane
tymczasowe na czas trwania komunikacji z urządzeniem. Jednak w katalogach
są trzymane rezerwowe archiwa importów. W przypadku, gdyby istniała kiedyś
konieczność ponownego ściągnięcia importów do bazy PC-Market - można
skorzystać z archiwów, które się tam znajdują.

Awaryjny import z pliku KASA.IMP
1. Z pliku ARCH1.IMP należy wyciąć dane za dzień dzień, z którego
import a być powtórzony. Wyciętą zawartość wrzucić do pliku
KASA.IMP.
2. Zmienić typ kasy w konfiguracji kasy na PC-POS.
3. W opcji Import sprzedaży z kas, przed wykonaniem importu przestawić
parametr Awaryjny import serwisowy na z pliku KASA.IMP3.
4. Wykonać import.
5. Przywrócić poprzedni typ kasy w konfiguracji kas.

Import zapisze się do bazy z taką data, jaka jest podana wewnątrz pliku
KASA.IMP, w linii DATA_SPRZEDAZY. Niezależnie od tego, co ustawisz w
parametrach importu. Jeśli chcesz zmienić datę importu - popraw datę w pliku
KASA.IMP lub popraw daty na zapisanych w PC-Markecie dokumentach.

Istnieje możliwość ściągnięcia importów z oryginalnych plików, które przesłała
kasa. Jeszcze przed konwersją do KASA.IMP. Archiwum to znajduje się w pliku
ARCH.IMP. Wykonuje się to zwykle w ten sposób, że należy przestawić złacze
kasy na PLIK (np. z COM1), wycięty fragment ARCH.IMP wrzucić do
odpowiedniego pliku (o nazwie zależnej od typu kasy np. SHARP.IMP),
wykonać import i przywrócić prawidłowy port COM w konfiguracji kasy.
Niestety metoda ta jest już ściśle zależna od typu kasy.

3

W starszej wersji sterowników parametr nazywał się PC-POS - import z
pliku KASA.IMP.
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Struktura plików komunikacyjnych
KASA.EXP i WYNIK.EXP
KASA.EXP
Uwagi:
1). Wszędzie, gdzie wystepuje plu chodzi o pole Indeks z tablicy KasTow.
2). Tylko TOWARY są wykorzystywane przez wszystkie kasy (lub wagi).
Pozostałe tablice są wykorzystywane tylko
przez niektóre typy urzadzeń w zależności od swoich możliwości.
Opis pól:
"#" i "[" - na poczatku traktowane zawsze jako komentarz
pusta linia - omijać
";" - średniki wycinac ze stringow
strona kodowa Windows
[TOWARY]
"PLU"
plu (decimal) - pole Indeks z tablicy KasKod
kolejność kodów dodatkowych jeżeli jest to kod dodatkowy (decimal)
kod (string)
nazwa (string)
cena detaliczna brutto (decimal w groszach)
cena hurtowa brutto (decimal w groszach)
cena nocna brutto (decimal w groszach)
cena dodatkowa brutto (decimal w groszach)
stawka (np.: 22,7,0,-1)
numer jednostki miary (pole JMId z bazy PCMWin) (decimal)
czy wazony (T/F)
precyzja (ilośc miejsc po przecinku, z jaką można sprzedawać towar) (decimal)
wagowo-ilosciowy, zawartość pola ma znaczenie tylko jeżeli pole "czy
wazony"==1 (T/F)
czy opakowanie (T/F)
cena otwarta (T/F)
kod opakowania (string)
plu opakowania (decimal)
numer asortymentu (decimal)
status (DOD,AKT,CEN,USU)
opis1
opis2
pkwiu
sww
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termin przydatności
(w dniach)
poziom cen
ilość podstawowych j.m. towaru w zgrzewce identyfikowanej tym kodem
opis3
opis4
[STAWKI]
"VAT"
stawka, zwolniona opisana jako -1 (string)
[ASORTYMENTY]
"ASS"
numer asortymentu, (pole AsId z bazy PCMWin) (decimal)
nazwa (string)
[JMIARY]
"JM"
numer, (pole JMId z bazy PCMWin) (decimal)
precyzja, pole o znaczeniu identycznym, jak w rekordach PLU (decimal)
nazwa (string)
[KONTRAHENCI]
"KON"
kontrid (decimal) - id kontrahenta
nazwa (string) - nazwa kontrahenta
skrot (string) - skrót nazwy kontrahenta
ulica
(string)
kod
(string)
miasto (string)
telefon (string)
nip
(string)
kodkarty (string) - kod karty stałego klienta
termwaznkarty - termin ważności tej karty
kartaaktywna (T/F) - gdy karta zablokowana - false
poziomrabatu (decimal) - N(2) indeks w tablicy rabatów w kasie (dla Europosa
SM).
rabatodbiorcy - procentowa wartość rabatu odbiorcy
Przykład pliku KASA.EXP:
[STAWKI]
VAT;22
VAT;10
VAT;8
VAT;7
VAT;3
VAT;0
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VAT;-1
[ASORTYMENTY]
ASS;1;Nabiał
ASS;2;Pieczywo
ASS;3;Owoce
[JMIARY]
JM;1;0;szt
JM;2;0;op.
JM;3;3;kg.
[KONTRAHENCI]
KON;112;B.K.S;;ODMOGILE;;KRAKÓW;;678-1O-O3314;123;20101231000000000;T;0;0
KON;118;MARKET GAWA;;STOKU;31-7O1;KRAKÓW;;273-12O-494O;1239821984769;20101231000000000;T;0;0
[TOWARY]
PLU;2;0;12;Towa1 22%;100;0;0;0;22;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;3;0;13;Towar1 7%;100;0;0;0;7;1;F;0;F;F;F;;-1;1;AKT;;;4;
PLU;4;0;14;Towar i 3;100;0;0;0;10;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;5;0;15;Towar1 0%;100;0;0;0;0;1;F;0;F;F;F;;-1;1;USU;;;0;
PLU;6;0;16;Towar1 ZW%;100;0;0;0;-1;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;7;0;17;Towar1 10%;100;0;0;0;10;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;7;1;590001;Dodatkowy barkod 1;100;0;0;0;10;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;7;2;590002;Dodatowy barkod 2;100;0;0;0;10;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;8;0;5823456789618;Towar1 8%;100;0;0;0;8;1;F;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;9;0;280555???????;Ważony;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;10;0;280022???????;Ważony;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;11;0;280023???????;Ważony;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;12;0;280024???????;Ważony;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;13;0;2500025??????;Ważony 25;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;14;0;282211???????;Ważony 25;100;0;0;0;22;1;T;0;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;
PLU;15;0;999;Taki sobie kod;100;0;0;0;22;3;F;3;F;F;F;;-1;1;DOD;;;0;

WYNIK.EXP
Informacja zwrotna o przyjętych przez kasę towarach znajduje się w pliku
WYNIK.EXP o strukturze:
"PLU" - identyfikator, że jest potwierdzany towar (może w przyszłości będą
inne informacje)
plu - pole Indeks z tablicy KasKod
kolejnosc - odpowiednik pola o takiej samej nazwie w pliku KASA.EXP
kod - kod kreskowy - taki sam, jak w pliku eksportowym
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flaga - flaga DOD/AKT/CEN/USU "co kazano zrobić z kodem"
Towary, które zostały odrzucone przez kasę nie są w tym pliku umieszczone.
Poniższy przykład to odpowiedź na KASA.EXP, w którym kasa odrzuciła towar o
PLU = 9.

Uwaga ! Niektóre potwierdzenia moga przyjść dwa razy. Tak się dzieje np. w
przypadku kasy Sharp i eksportu opakowań lub kodów ważonych.
Zwracane flagi, to te same, które znajdowały się w pliku KASA.EXP. Np. Jeśli w
pliku KASA.EXP towar ma flagę AKT, a moduł kasowy stwierdzi, że takiego
towaru nie ma na kasie, to (wewnątrz DLL-a) podczas przesyłania do kasy
zmieni mu flagę na DOD, ale w pliku WYNIK.EXP i tak zwróci flagę z KASA.EXP
tzn. AKT.
Przykład pliku WYNIK.EXP:
PLU;2;0;12;DOD
PLU;3;0;13;AKT
PLU;4;0;14;DOD
PLU;5;0;15;USU
PLU;6;0;16;DOD
PLU;7;0;17;DOD
PLU;7;1;590001;DOD
PLU;7;2;590002;DOD
PLU;8;0;5823456789618;DOD
PLU;10;0;280022???????;DOD
PLU;10;0;280022???????;DOD
PLU;11;0;280023???????;DOD
PLU;11;0;280023???????;DOD
PLU;12;0;280024???????;DOD
PLU;12;0;280024???????;DOD
PLU;13;0;2500025??????;DOD
PLU;13;0;2500025??????;DOD
PLU;14;0;282211???????;DOD
PLU;14;0;282211???????;DOD
PLU;15;0;999;DOD

KASA.IMP
Plik zawiera informację importową otrzymaną z kasy. Plik składa się z linii, w
których zawsze pierwsze pole definiuje rodzaj danych. Pola PLU , VAT, TRN,
ZAW i PMT będą występować wielokrotnie (w zależności od ilości
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odpowiednio: towarów, stawek VAT, transakcji /paragonów/, pozycji na
paragonach, form płatności). Wszystkie wartości sa podawane w groszach.
Na podstawie pliku generowane są następujące dokumenty:
PARAGON - zawsze nowy dokument na podstawie linii PLU
KASY/UTARG/data/nr_kasy - tylko jeden dokument w jednym dniu dla jednej
kasy. Tworzony na podstawie linii PLU lub VAT (w zalezności od flagi
FISK_Z_PLU) oraz OPAKOWANIA_ZWROCONE. Na podstawie flagi
NADPISZ_FISK poprzedni dokument z tego dnia z tej kasy jest nadpisywany
lub dodawany.
KASY/WPLATA - tylko jeden dokument w jednym dniu dla kasy. Sposób
zapisu w/g flagi NADPISZ_FISK.
KASY/WYPLATA - tylko jeden dokument w jednym dniu dla kasy. Sposób
zapisu w/g flagi NADPISZ_FISK.
[TOWAROWE]
PLU - dane o sprzedaży jednego towaru. Pola ilość i wartość mogą być ujemne
(zwrot towaru na kasie).
plu - numer PLU z bazy
kod - kod kreskowy
ilość - podana w tysięcznych częściach jednostki (1000 = 1.000 szt)
wartość - brutto (z podatkiem) podana w groszach

Tylko jedno z pól plu lub kod może być wypełnione w jednym rekordzie.
Program importujący do bazy na tej podstawie rozpoznaje, czy identyfikacja
towarów po PLU, czy po kodzie kreskowym towaru.
[RAPORT_GODZINOWY]
GODZ - raport godzinowy sprzedaży. Zawiera tylko te godziny, w których obrót
byl niezerowy
godz - godzina (zakres 0-23)
wartość - wartość sprzedaży w danej godzinie po odjęciu rabatów
il_koszyków - ilość paragonów wystawionych na kasie (ilośc koszyków).
il_paragonów - ilośc linii paragonowych wystawionych w tej godzinie
[FINANSOWE]
VAT - wartości finansowe przesłane przez kasę jeżeli istnieje możliwość
odczytania tych danych z kasy. Niżej opisana
flaga FISK_Z_PLU wskazuje, czy te linie występują i skąd mają być pobierane
wartości finansowe.
Uwaga ! Znajduje się tu już przeliczone wartości netto, vat i brutto. Wartości są
obliczone przez moduł kasowy (różnie dla każdej kasy)
i nie powinny być ponownie przeliczane przy zapisie dokumentu.
stawka - stawka VAT przesłanych danych (-1 jeżeli zwolniona)
netto - wartość netto w podanej stawce
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podatek - wartość VAT w podanej stawce
brutto - wartość brutto w podanej stawce

- Podczas importu do bazy , program analizuje tylko kwotę netto i podatek.
Kwota brutto jest przez program ponownie
obliczana. Tu kwota brutto istnieje tylko jako pole pomocnicze do analizy.
- Główna kwota utargu brutto (sprzedaż towarów + sprzedaż opakowań zwrotu opakowań) jest obliczana jako suma po
stawkach z pól netto i podatek.
WPLATY - sumaryczna wartość wpłat gotówki dokonanych na kasie
wartość - wartość wpłat w groszach, dodatnia (!)
WYPLATY - sumaryczna wartość wypłat gotówki dokonanych na kasie
wartość - wartość wypłat w groszach, dodatnia (!)
RABATY - sumaryczna wartość rabatów udzielonych na kasie
wartość - wartość brutto rabatów udzielonych na kasie
ZWROT_OPAKOWAN - sumaryczna wartość opakowań zwróconych na kasie
wartość - wartość brutto opakowań zwróconych w groszach, dodatnia (!)
SPRZEDAZ_OPAKOWAN - sumaryczna wartośc opakowań sprzedanych na
kasie
wartość - wartość brutto opakowań sprzedanych w groszach, dodatnia (!)
IL_KOSZYKOW - Ilość paragonów wystawionych na kasie (ilośc koszyków).
ilość
IL_LINII_PAR - Ilość pozycji paragonowych wystawionych na kasie
ilość
FPLATN_BON - sumaryczna wartość płatności zrealizowanych bonami
wartość - wartość brutto w groszach
FPLATN_CZEK - sumaryczna wartość płatności zrealizowanych czekami
wartość - wartość brutto w groszach
FPLATN_KARTA - sumaryczna wartość płatności zrealizowanych kartami
wartość - wartość brutto w groszach
FPLATN_INNE - sumaryczna wartość płatności zrealizowanych innymi
formami płatności
wartość - wartość brutto w groszach
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[OPERACJE]
Zlecenia zapisu parametrów. Zapisy te następują w transakcji zapisu
dokumentu.
KASPAR
- zapis parametru do tabeli KASPAR
nazwa - "zmanglowana" nazwa parametru
wartość - tekst wartości parametru
[FLAGI]:
Flagi typu T/F decydują o sposobie dokonania zapisu w bazie.
Ich ustawienie zależy od typu kasy lub parametrów importu ustawionych
przez użytkownika przed importem (np. czy wykonać raport fiskalny na
Sharpie)
DATA_SPRZED - Data sprzedaży, pod jaką należy zapisać import.
data - w formacie TdtTools::fmtDateTimeCompressed
FISK_Z_PLU - Określa, czy wartości finansowe do dokumentu KASY/PAR
będą pobierane bezpośrednio z kasy (wartości VAT),
czy będą obliczane na podstawie rekordów PLU. W przypadku obliczania z
PLU stawka VAT towaru jest pobierana z bazy.
NADPISZ_FISK - Określa, czy poprzednia wartość dokumentu finansowego
KASY/PAR powinna być zastapiona przez te dane, czy
powinny one być dodane.
Np. kasa Sharp, gdzie:
- jeżeli nie jest wykonywany raport fiskalny, moduł przesyła tylko PLU i prosi o
stworzenie dokumentu KASY/PAR na podstawie PLU
- jeżeli jest wykonywany rapor fiskalny, to modul przesyła wartości finansowe i
prosi o zastąpienie nimi wcześniej stworzonego KASY/PAR
NADPISZ_OPAK - ustawione na NIE wyłącza z nadpisania (->
NADPISZ_FISK) kwoty zwrotów i wydań opakowań. Wart. domyślna TAK.
NADPISZ_PLU - Określa, czy dokument PARAGON z dnia importu powinien
być w całości zastąpiony tym importem.
Np. kasa Posnet 2000, która przesyła zawsze dane o sprzedaży za cały dzień.
Wówczas wszystkie poprzednie importy z tego dnia
powinny zostać usunięte.
PODSUMUJ_OPAK - ustawione na TAK powoduje uwzględnienie w stawce
zwolnionej bilansu obrotów opakowaniami. Jest to robione po
zsumowaniu dokumentów utargu danego dnia - w związku z tym w danym
kasa .imp nie mogą być w sekcji finansowe, w stawce ZW
uwzględnione bieżące obroty opakowaniami pod rygorem powielenia tej kwoty.
Wart. domyślna NIE.
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[PARAGON nr. ???]
Opis transakcji (paragonu) dla szczegółowego importu paragonów lub
rejestracja obrotu kartą stałego klienta.
TRN - Nagłówek transakcji
nrTrans - nr transakcji (niekoniecznie równy nr paragonu) (w polu
Paragon.CechyPar oznaczone jako T:xxxxxxxxx)
nrPar - nr paragonu string identyfikujący numer paragonu (w polu
Paragon.CechyPar oznaczone jako P:xxxxxxxxx)
(niekoniecznie <> 0 , np. dla niefiskalnego Europosa)
nPosCount - ilość lini w tym paragonie
nPaymentCount - ilość zastosowanych form płatności
nrKasjera - nr kasjera rejestrującego ten paragon
nrKasy - nr kasy, z której pochodzi paragon
nrKlienta - nr klienta (jego karty rabatowej)
kodRabatu - kod udzielonego rabatu
data_czas - (w formacie TdtTools::...compressed) - data i czas wystawienia
paragonu
rabat - (decimal w groszach) udzielony rabat dodatni= rabat ujemny = narzut .
nrZmiany- nr zmiany fiskalnej (w polu Paragon.CechyPar oznaczone jako
Z:xxxxxxxxx)
KSK - Nagłówek transakcji dla obsługi tylko kart stałego klienta
nrTrans - nr transakcji (niekoniecznie równy nr paragonu) (w polu
Paragon.CechyPar oznaczone jako T:xxxxxxxxx)
nrPar - nr paragonu string identyfikujący numer paragonu (w polu
Paragon.CechyPar oznaczone jako P:xxxxxxxxx) (niekoniecznie <> 0 , np. dla
niefiskalnego Europosa)
nPosCount - ilość lini w tym paragonie
nPaymentCount - ilość zastosowanych form płatności
nrKasjera - nr kasjera rejestrującego ten paragon
nrKasy - nr kasy, z której pochodzi paragon
nrKlienta - nr klienta (jego karty rabatowej)
kodRabatu - kod udzielonego rabatu
data_czas - (w formacie TdtTools::...compressed) - data i czas wystawienia
paragonu
rabat - (decimal w groszach) udzielony rabat dodatni= rabat ujemny = narzut
nrZmiany - nr zmiany fiskalnej (w polu Paragon.CechyPar oznaczone jako
Z:xxxxxxxxx)
ZAW (tylko dla włączonej obsługi paragonów) - linia paragonu
plu - (decimal) - pole Indeks z tablicy KasKod
kod - (string) - kod kreskowy towaru
ilosc - (decimal w gramach)
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wartość - (decimal w groszach) - to wartośc rzeczywista sprzedaży towaru już
po rabacie
rabat - (decimal w groszach) to wartość udzielonego rabatu (wartosc+rabat =
wartosc w cenach detalicznych)
in.nrParagonu - nr paragonu(--> TRN.nrPar)
data_czas - -->TRN.data_czas

Uwagi:
- Tylko jedno z pól plu lub kod może być wypełnione w jednym rekordzie.
Program importujący do bazy na tej podstawie rozpoznaje, czy identyfikacja
towarów po PLU, czy po kodzie kreskowym towaru.
PMT - płatność
kod - kod formy płatności
wartosc - wartość tej formy
kurs - kurs w groszach
nrDokWplaty
transfer
rodzaj
konczaca - 0 - będą następne ; 1 - ostatnia forma płatności
terminowa - 0 - płatność gotówką, natychmiastowa; 1- płatność odroczona
tytul
data_czas - -->TRN.data_czas
[KASJER]
Informacje o kasjerach
numer
kod
nazwisko
uprawienia
Przykład pliku KASA.IMP:
[TOWAROWE]
PLU;;98;1000;76
PLU;;99;2000;610
PLU;;213;3000;276
PLU;;1546;2000;1515
PLU;;1556;2000;610
PLU;;100;-1000;-610
PLU;;101;-2000;-276
[FINANSOWE]
VAT;22;164;36;200
VAT;7;187;13;200
VAT;-1;200;0;200
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WPLATY;0
WYPLATY;0
RABATY;15
ZWROT_OPAKOWAN;386
SPRZEDAZ_OPAKOWAN;0
IL_KOSZYKOW;2
IL_LINII_PAR;10
[RAPORT_GODZINOWY]
GODZ;6;12144;1;3
GODZ;7;13260;1;7
[FLAGI]
DATA_SPRZED;20010915000000000
FISK_Z_PLU;F
NADPISZ_FISK;F
NADPISZ_PLU;F
IDENT_BARCODE;F
[Paragon nr 0]
TRN;1;0;3;1;0;1;1274;0;20021119161200000
ZAW;1387;;1000;165;0;0;20021119161200000
ZAW;3;;1000;87;0;0;20021119161200000
ZAW;1515;;1000;175;0;0;20021119161200000
PMT;0;4270;10000;0;0;0;1;0;0;20021119161200000

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a

36

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta

Konfiguracja poszczególnych modeli kas
PC-POS
Konfiguracja kasy
Komunikacja z kasami PC-POS odbywa się przez sieciowy katalog
komunikacyjny \POS. W katalogu znajdują się podkatalogi SP01, SP02,
SP03... itd. osobno dla każdej kasy. Katalog komunikacyjny POS musi być
widziany przez program PC-Market oraz wszystkie kasy w sieci.
Aby poprawnie skonfigurować połączenie z kasą PC-POS należy:
1. W programie PC-Market ustawić położenie katalogu komunikacyjnego:
Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Parametry konfiguracji> PC-POS - Katalog wymiany.
2. PC-Market -> Lista urządzeń - ustawić Numer kasy PC-POS. Jest
to równocześnie numer katalogu komunikacyjnego SPxx,
3. W programie PC-POS -> Konfiguracja-> Konfiguracja
komunikacji Dysk komunikacyjny - wskazać literę dysku, na
którym znajduje się katalog POS.
4. PC-POS -> Konfiguracja komunikacji-> Numer kasy w
systemie - wskazać numer kasy (będący równoczesnie numerem
katalogu komunikacyjnego SPxx.
Po poprawnym ustawieniu konfiguracji. Test połączenia (Lista urządzeń->
F7-> Test połączenia) powinien wykazać prawidłową komunikację.

Domyślnie PC-Market i PC-POS są tak skonfigurowane, że zaraz po
zainstalowaniu programów komunikacja z jedną kasą powinna ruszyć bez
dodatkowych ustawień.
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Parametry konfiguracji
Parametry urządzeń

Nazwa

Opis

Katalog - wymiany

ścieżka do katalogu komunikacyjnego POS
(np. C:\POS).
TAK - po każdym eksporcie na kasę program
zarchiwizuje plik z wysyłanymi towarami.

Archiwum plików towary.txt i
towzam.txt

Lista urządzeń-> Parametry

Nazwa

Opis

Timeout oczekiwania na
odpowiedź kasy
Numer systemowy ostatnio
wczytanego paragonu

jeśli podczas komunikacji kasa nie odpowie w
zadanym czasie - program przerwie operację
program PC-Market, podczas importu danych
o sprzedaży prosi kasę o przesłanie danych od
wskazanego numeru paragonu. Możesz
zmienić ten parametr, jeśli chcesz ściągnąć
ponownie import za jakiś okres wstecz.

Eksport

Nazwa

Opis

Eksport blokad kart stałego
klienta

na kasę będą eksportowana lista
zablokowanych kart stałego klienta. Tzn. tych
kontrahentów, którzy na zakładce Odbiorca
mają włączoną opcję Karta zablokowana.
PC-POS przy próbie rejestracji tej karty klienta
podczas sprzedaży poinformuje, że jest ona
zablokowana i nie udzieli odpowiedniego
rabatu.

Czy programować kurs Euro?

Na kasie zostanie zaprogramowany kurs euro
zdefiniowany w Kontrola-> Konfiguracja> Kurs Euro

Import

Nazwa

Opis

Doklej dane do ostatniego
paragonu z dnia importu

NIE - przy każdym imporcie generowany jest
jeden dokument PARAGON
TAK - wszystkie importy z jednego dnia z tej
samej kasy są zsumowane w jednym
dokumencie paragon
Uwaga! Dokument PARAGON, nie jest
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Wykonaj raport fiskalny
Import tylko z pliku KASA.IMP

Info finansowe na podstawie

Import szczegółowy paragonów

odpowiednikiem jednego paragonu na kasie.
Zawiera on sumę wszystkich sprzedaży od
ostatatniego importu.
na kasie zostanie zdalnie wykonany raport
fiskalny
import zostanie wykonany nie z kasy, lecz z
pliku KASA.IMP znajdującego się w katalogu
komunikacyjnym (zobacz Awaryjny import
z pliku KASA.IMP)
Dane do dokumentu UTARG zostaną
obliczona na podstawie:
raportów fiskalnych - raportów fiskalnych
wykonanych na kasie
sprzedaży PLU - sprzedaży towarów (stawki
VAT zostaną pobrane z kart towarów w PCMarket)
brak - ani paragony szczegółowe, ani
informacje o kartach stałego klienta nie będą
pobierane z kasy
tylko karty stałego klienta - z kasy będą
pobierane tylko paragony szczegółówe
klientów, którzy identyfikowali się przy
pomocy karty stałego klienta. Ściągana jest
jedynie informacja sumaryczna o udzielonym
rabacie dla raportów Stali klienci.
paragony szczegółówe - pobierane będą
paragony szczegółowe wraz z zawartością
każdego klienta sklepu

Sharp ER-A457, ER-A495, ER-A455, ER-A445
Konfiguracja kasy
1).Ustawić datę i czas:
(SRV) 655 [.] [x] DDMMRR [GOT]
(PGM2) 2611 [.] [x] GGMM [GOT]
2).Zadeklarować kasjera
(REG) 1 [KAS.#] lub [KAS.#] 1
3). Ustawić port, do którego będzie podpięty komputer:
- pierwszy od wyświetlacza:
(PGM2) 2690 [.] [x]1[x]1000[SUMA][GOT]
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- drugi od wyświetlacza:
(PGM2) 2690 [.] [x]1[x]8000[SUMA][GOT]
4). Ustawić numer terminala (kasy) (tutaj na 1):
(PGM2) 6110 [.] [x] 1 [GOT]
5). Po zmianach raport (PGM2) 6110 [x] [GOT] powinien wyglądać tak:
NR TERMINALA: 000001
STER.MODEMU:00
SZYBKOŚĆ TRANSM. 5
KOD STARTU: 002
KOD KOŃCA: 013
PRZEKR. CZASU: 007
6). Po czyszczeniu plików PLU i EAN, kasa automatycznie przyjmuje 12
znakowe nazwy plików.
W razie potrzeby ustawić 16 lub 8 znakowe nazwy plików (zabierają
odpowiednio więcej/mniej miejsca w pamięci):
PLU:
(SRV) 971 [.] [x] nr [x] 1 [GOT]
gdzie nr = 6 lub 7 lub 8 dla 8, 12, 16 znaków
EAN:
(SRV) 971 [.] [x] nr [x] 1 [GOT]
gdzie nr = 15 lub 16 lub 17 dla 8, 12, 16 znaków
(u mnie jednak kasa upierdliwie zawsze zakładała pliki 12 znakowe)
7). Odblokować plik PLU i EAN:
(SRV) 971 [.] [x] 5 [x] xxxxx [GOT]
(SRV) 971 [.] [x] 13 [x] xxxxx [GOT]
, gdzie xxxxx jest maksymalną liczbą rekordów przewidzianą dla pliku PLU.
Długości plikow EAN i PLU dobrać eksperymentalnie na podstawie raportu
(SRV) 970[x] [GOT], a dokładnie adresów w trzech ostatnich liniach. podaja
one kolejno np:
1F7300 - pierwszy bajt pamięci RAM
1FF20C - pierwszy bajt wolnej pamięci
27FFFF - ostatni bajt wolnej pamięci.
Należy tak wypełnić pamięć plikami, żeby druga wartość była jak najbardziej
zbliżona do trzeciej. Wtedy pamięć jest maksymalnie wykorzystana.
Na kasie 457 nie da się usunąć plików jeśli w nich znajdują się jakieś
towary! Zostało to zablokowane ze względu na konieczność drukowania
usuwanych kodów przez nowe kasy. Czyli nie udadzą się sekwencje znane z
Sharpa 495:
(SRV) 971 [.] [x] 5 [x] 0 [GOT]
(SRV) 971 [.] [x] 13 [x] 0 [GOT]
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Należy więc najpierw usunąć wszystkie towary z kasy. Najlepiej przez
wykonanie kolejno następujących operacji:
- ściągnąc import z raportem fiskalnym
- odznaczyć wszystkie asortymenty
- założyć nowe rolki papieru
- puścić "zmianę listy towarów na kasę" (program odczyta listę towarów z kasy
i następnie wszystkie je usunie)
8). Ustawić stawki VAT na kasie:
(PGM2) 2711 [.] [x] nr [x] stawka [GOT]
Na kasie 457 należy ustawić również stawkę zwonioną. Przy współpracy z PCMarket zawsze jako G:
(PGM2) 2711 [.] [x] 7 [x] [x] [GOT]
9). Zaprogramować nagłówek (ja miałem kasę zafiskalizowaną, ale może na
świeżej nie trzeba). Procedura 2614 w/g instrukcji uzytkownika.
10). Wyłączyć drukowanie kodów podczas zerowania danych o sprzedaży PLU i
EAN (#120 i #109):
(SRV) 909 [.] [x] 0500 [GOT]
11). Włączyć obsługę opakowań. W JOBie SRV #906 ustawić parametr B=4 (po
MRS B=0)
(S) 906 [.] [x] 0401[GOT]
12). Skonfigurować klawisze rabatów procentowych i kwotowych wg.:
Wybrane pliki w raporcie (S) 970:
008 - nadrzędny PLU
010 - 8 znakowe PLU
011 - 12 znakowe PLU
012 - 16 znakowe PLU
019
022
023
024
026

-

nadrzędny EAN
8 znakowe EAN
12 znakowe EAN
16 znakowe EAN
raport dzienny EAN (musi być!)
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Praca przez modem
Przetestowane konfiguracje modemów:
Testowaliśmy na modemach w następujących konfiguracjach:
po stronie kasy
ASMAX V1456 VQE
ASMAX V1456 VQE
BTC 1872
ActionTec EX560R-C (Elzab)
Pentargram Dark 56x (chipset Venus
V.90 kfaf 173)

po stronie komputera
Microcom DeskPorte 56K Voice
BTC 1872
ASMAX V1456 VQE
Microcom DeskPorte 56K Voice
Pentargram Dark 56x (chipset
Venus V.90 kfaf 173)

Podczas testów na powyższych modelach (stan na lipiec 2003):
Pentargram Dark 56x - specjalnie wybraliśmy model z obecnie dostępnych
na rynku. Jest tani, łatwodostępny i nie sprawia problemów.
Microcom DeskPorte 56K Voice nie pamięta zaprogramowanych ustawień
po wyłączeniu, dlatego nie nadaje się na modem kasy, natomiast dobrze
spisuje sią jako modem komputerowy.
ActionTec EX560R-C - jest to standardowy modem sprzedawany przez Elzab
do ich kas (wersja bez przystawki) - były problemy po stronie komputera modem blokował się na "podniesionej słuchawce" (ale możliwe, że po prostu
mieliśmy taką wersję). Po stronie kasy pracował bez zarzutu.
BTC 1872 - to prosty model sprzedawany przed dwoma laty, ale spisuje się na
medal
ASMAX V1456 VQE - tak smo - starszy, prosty model, ale działa bez zarzutu
Praktycznie przy wyborze każdego modelu modemu istnieje 90% szansy, że nie
będzie problemu. Powyższe konfiguracje (zwłaszcza Pentagram Dark 56x)
traktujemy jako autoryzowane i przetestowane.
Modem po stronie kasy:
Musi pamiętać ustawienia po wyłączeniu z sieci (AT&W0), obsługiwać zestaw
komend AT.
Modem po stronie komputera:
Dowolny obsługujący zestaw komend AT (praktycznie każdy).
Kabelki:
Standardowe kable od modemów (bez przeplotu)
Ustanowienie połączenia:
1). Skonfigurować modem kasy przy pomocy Lista kas-> Konfiguruj modem
kasy. Jeśli modem nie daje się skonfigurować - nie nada się na modem kasowy.
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Jeśli po zaprogramowaniu, wyłączeniu i właczeniu nie jest w trybie Auto
Answer (AA) - nie nadaje się na modem kasy (nie pamięta zaprogramowanych
ustawień. Proszę próbować przy włączonej kasie - niektóre modele włączają AA
po otrzymaniu odpowiedniego sygnału po kablu RS (TR).
2). Podpiąć ten modem do kasy
3). W Lista kas-> Parametry komunikacji wpisać numer telefonu. jeśli
dzwonienie "przez 0" - wówczas pomiędzy zero a nume rwstawić "W" (wait).
Np. 0W124152372. Brak wpisanego numeru telefonu oznacza dla programu
komunikację bezpośrednią, bez modemu.
4). Przy pomocy Lista kas-> test połączenia sprawdzić komunikację z kasą
przez modem.
Można (jak się okazuje można, ale nie trzeba) ustawić PGM 6111 [.] [*] 00
GOT (czyli wykrywanie sygnału CL, full duplex)
wg poniższej procedury:

Lista sekwencji uruchamianych przez program podczas
programowania modemu kasy (Lista Kas-> Konfiguruj modem kasy):
Niektóre modemy nie obsługują dokładnie wszystkich wywoływanych przez PCMarket lub mają swoje własne odpowiedniki. Jeśli dany modem nie obsługuje
jakiejś sekwencji - zgłosi błąd i przerwie programowanie. Należy wówczas na
podstawie instrukcji modemu ręcznie zaprogramować tę oraz wszystkie
sekwencje nastepujące kolejno po niej.
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Oto lista sekwencji w kolejności uruchamiania przez PC-Market:
AT&F
- on-line chaacter echo command
AT&S1
- data set ready option (DSR)
ATS7=120
- connection completion time-out
AT&C1
- data carrier detect control (DCD)
AT&D2
- dial command
AT&H1
- ? (tylko Rockwell)
ATY0
- long-space disconnect
AT&Nx - prędkość transmisji modem-kasa (tylko Rockwell) gdzie x - prędkość
(wg tablicy poniżej, np 300baud==1)
ATS37=y
- prędkośc transmisji modem-kasa (pozostałe modele). Jest
wywoływana tylko, jeśli nie powiedzie się AT&Nx
ATS0=1 - auto answer
ATE0
- echo command
ATQ1
- result code control
AT&W1
- store current configuration 1
AT&W0
- store current configuration 0
kody prędkości dla AT&N:
baud x
------------300 1
1200 2
2400 3
4800 4
9600 6
19200 10

Konfiguracja do pracy on-line
Import:
1). Import on-line odbywa się zawsze na podstawie bufora paragonów (nie ma
żadnego parametru konfiguracji, czy ściągać dane z bufora, czy z raportów
109/120).
2). Jeżeli import jest wykonywany na podstawie bufora paragonów, to nie są
zerowane raporty 109/120. Wówczas wykonanie normalnego importu na
podstawie 109/120 spowoduje, że ściągną się one podwójnie !
3). Jeżeli import jest wykonywany na podstawie bufora paragonów, to program
nie pozwoli na wykonanie raportu fiskalnego. Jest to celowe zabezpieczenie.
Eksport:
1). Zmiana ceny przejdzie na kasę zawsze, nawet,, gdy na kasie jest otwarty
paragon.
2). Nowy towar przejdzie na kasę tylko, gdy nie jest otwarty żaden paragon.
Jeżeli paragon jest otwarty, to program rzuci ostrzeżenie 07-02 (kasa zajęta) i
pójdzie dalej. Nowy towar spróbuje ponownie dodać podczas następnej
transmisji on-line.

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a

44

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta
Konfiguracja PC-Market
Sharp - wykonaj raport fiskalny: (TAK - tylko raz na koniec dnia)
Sharp - Import szczegółowych paragonów (dla 455 i 457): (parametr decyduje,
czy mają być importowane dodatkowe informacje o szczegółowych paragonach
(paragon zapisany jeszcze raz, pozycja po pozycji, bez zbijania powtarzających
się towarów) lub informacje o obrotach przy pomocy kart stałego klienta,
ustawienie na brak również pozwala na prawidłową pracę w trybie on-line)
Sharp - Import sprzedaży przez bufor paragonów (dla 455 i 457): TAK
Sharp - bufor ONLINE zabezpieczony przed przepełnieniem (dla 455 i 457):
TAK
Konfiguracja okresowych importów:
Czas ponawiana importu [min]: parametr określa co ile minut ma być
wykonywany automatyczny import (parametr dobrać odpowiednio względem
wielkości bufora)
Każdy import powoduje automatyczne wyzerowanie bufora. Importy muszą być
jednak wykonywane odpowiednio często, by nie doszło do przepełnienia bufora
i co za tym idzie, zablokowania rejestracji sprzedaży na kasie.
Konfiguracja bufora paragonów na kasie
Przydzielanie pamięci na bufor paragonów:
(SRV) 971 [ . ] [ x ] 34 [ x ] AAA [ x ] BBBBBB [ GOTÓWKA ]
A - liczba paragonów
B - wielkość bufora dla transakcji klientów
przykład:
(SRV) 971 [ . ] [ x ] 34 [ x ] 50 [ x ] 950 [ GOTÓWKA ]
Podgląd ustawień: (SRV) 970 [X] [GOTÓWKA]

*064*

Włączenie flagi zabezpieczającej przepełnienie się bufora:
(PGM2) 2626 [.] [x] 1 [x] 0 [SUMA] [|GOTÓWKA]
sposób modyfikacji flagi:
(PGM2) 2626 [.] [x] 1 [x]
na wyświetlaczu pojawi się:
2626
01 10100000
zmienić na:
01 00100000
pozycję kursora modyfikujemy klawiszem "[00]"
[SUMA] [|GOTÓWKA]
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Konfiguracja do pracy w trybie off-line
Konfiguracja PC-Market
Sharp - wykonaj raport fiskalny: (TAK - tylko raz na koniec dnia)
Sharp - Import szczegółowych paragonów (dla 455 i 457): brak
Sharp - Import sprzedaży przez bufor paragonów (dla 455 i 457): NIE
Sharp - bufor ONLINE zabezpieczony przed przepełnieniem (dla 455 i 457): NIE
Konfiguracja bufora paragonów na kasie
Wyłączenie blokady rejestracji sprzedaży przy przepełnieniu się bufora (kasa
będzie nadpisywać paragony)
(PGM2) 2626 [.] [x] 1 [x] 1 [SUMA] [|GOTÓWKA]

Obsługa opakowań
Aby towar dla kasy Sharp 457 został uznany za opakowanie muszą zostać
spełnione warunki:
- status towaru musi być OPAKOWANIE-m
- bieżąca kasa musi być Sharpem 457
- kod nie może zaczynać sie od zera
- musi mieścić się w zakresie opakowań wg konfiguracji (kod opakowań
min/max)
- obsługa opakowań w Edycji par. kas musi byc włączona
- obsługa opakowań musi być włączona na kasie -> SRV #906 ustawić
parametr B=4 (po MRS B=0) oraz (S) 906 [.] [x] 0401[GOT]
Import opakowań może być obsługiwany na dwa sposoby:
a) Odczyt z totalizerów opakowań (możliwy wyłącznie w trybie off-line
wykonany z raportem dobowym oraz przy ustawieniu odczyt z bufora
paragonów na "NIE"). Liczniki obrotów opakowaniami na kasie można
wyzerować jedynie poprzez wykonanie raportu fiskalnego. Dlatego odczyt
obrotów opakowań następuje jedynie w przypadku, gdy jest wykonywany
import z raportem fiskalnym. Dane finansowe na dokumencie utargu z kasy
są za każdym razem nadpisywane w tym również obroty opakowań.
Importy z rapotem dobowym można więc wykonywać tylko raz dziennie,
gdyż zawsze będzie zapisany ostatni.
b) Odczyt opakowań z bufora paragonów (wykorzystywany do obsługi
kasy w trybie on-line). Taki rodzaj obsługi uzależniony jest tylko od
jednego parametru tj. "Sharp - Import sprzedaży przez bufor paragonów
(dla 455 i 457): TAK". Nie ma tu już znaczenia, czy import jest
wykonywany z raportem dobowym. Dokument utargu za każdym razem
będzie modyfikowany o wartość opakowań. Wykonanie raportu fiskalnego
ręcznie na kasie, czy z poziomu programu nie spowoduje w tym wypadku
utraty informacji o obrotach opakowań.
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Komunikaty błędów związane z nową homologacją
01-12 - Nieunikalna nazwa towaru/grupy. Normalnie przy programowaniu z
PC-Marketa nie powinien się pojawić (unikalny znacznik na końcu nazwy). U
mnie raz sie pojawił a przyczyną był problem z kodami ważonymi. Kasa dla
kodów ważonych wyjątkowo dopuszcza nieunikalną nazwę (bo programujemy
go jako dwa towary - EAN i PLU). Jednak jak sie coś pokićka, to kasa zgłosi ten
błąd. U mnie np. miałem towar, który zaczynał sie od przedrostka ważonego,
ale miał 3 znaki.
Drugi przypadek wystąpi w PCMWin. U nas długość nazwy skróconej wynosiła
12 znaków. Towary o tak długich nazwach też były zakładane w bazie. Jeśli
więc taki towar będzie miał kody dodatkowe, to sufix znajdzie się poza 12-tym
znakiem i zostanie to zgłoszone przez kasę jako powtórzona nazwa. na razie
jedynym rozwiązaniem jest zdeklarowanie w konfiguracji np. 10 znakowej
nazwy sróconej, żeby zarezerwować miejsce na sufix.
Trzeci przypadek wystąpił u mnie w grupach towarowych. Jeśli wczesniej były
zaprogramowane na kasie. U mnie przesunęły się stawki VAT i program
próbował ładować grupę o nazwie "TOWARY 3%" do trzeciej grupy, podczas,
gdy grupa czwarta już miała taka nzawę.
07-01 - Ściągnij import i wykonaj raport fiskalny (pojawia się podczas
programowania kasy)
07-02 - Otwarty paragon, ponów transmisje później. Podczas otwartego
paragonu, kasa można tylko zaktualizować cenę towaru. Próba wysłania
nowego towaru zakończy się niepowodzeniem. Nie uda się również wysłanie
pełnej informacji o towarze np. Aktualizacja – zamknięta zmiana fiskalna.

Kasa odsyła sprzedaż bez uwzględnienia rabatu
Kasa nie odsyła sprzedaży z uwzględnieniem rabatu w przypadku, gdy jest on
udzielony od całego paragonu. Natomiast rabaty udzielane na pozycje, zapisują
się do programu poprawnie tj. z uwzględnieniem rabatu. Problem dotyczy
wyłącznie dokumentów importu sprzedaży, zaś dokumenty finansowe utargu
zapisują się w każdym przypadku poprawnie.
Konfiguracja klawiszy rabatu:
Rabaty procentowe
PGM2 2315 [.] [X] Nr_Runkcji x TypRabatu [SUMA] [GOT]
Nr_Runkcji: 5 dla klawisza [%1], 6 dla [%2]
TypRabatu: 0 - na cały paragon, 1 - na pozycje
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[%1] - rabat na cały paragon
PGM2 2315 [.] [X] 5 x 0 [SUMA] [GOT]
[%2] - rabat na pozycje
PGM2 2315 [.] [X] 6 x 1 [SUMA] [GOT]
Rabaty kwotowe
PGM2 2316 [.] [X] Nr_Runkcji x TypRabatu [SUMA] [GOT]
Nr_Runkcji: 1 dla klawisza [-1], 2 dla [-2]
TypRabatu: 0 - na cały paragon, 1 - na pozycje
[-1] - rabat na cały paragon
PGM2 2316 [.] [X] 1 x 0 [SUMA] [GOT]
[-2] - rabat na pozycje
PGM2 2316 [.] [X] 2 x 1 [SUMA] [GOT]
Ustawienia dają się modyfikować wyłącznie po wykonaniu raportów: 100, 109,
120, 200, 209, 220

Parametry konfiguracji
Parametry urządzeń

Nazwa

Opis

Opóźnienie międzyznakowe (ms)

odstęp w ms pomiędzy znakami podczas
przesyłania znaków do kasy. Domyślnie
powinno być 0. Jeśli wystepują problemy z
komunikacją - parametr można zwiększać.
Uwaga! Zbyt duża wartość (np. 10)
znacznie spowalnia komunikację z kasą.
czy obsługiwane są opakowania?
na kasę, jako opakowania sa posyłane tylko
opakowania z podanego zakresu. Pozostałe
zostaną zaprogramowane na kasie jako
zwykłe towary. Kod opakowań min nie ma
większego znaczenia. Do max należy wpisać
pojemność pliku opakowań na kasie (zwykle
50).
Czas, jaki dajemy modemom na nawiązanie
połączenia. Od momentu podniesienia linii do
pierwszego bajtu wysłanego na kasę.
całkowity czas trwania połączenia
modemowego. Po przekroczeniu jego
połączenie zostanie zerwane nawet w trakcie

Obsługa opakowań
Kod opakowań min/max

Timeout nawiązania połączenia
modemowego
Timeout sesji z modemem
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Grupa opakowań wydanych

Grupa opakowań zwróconych
Prefiks kodu opakowań
zwróconych

Obsługa kodów wagowych
Typ ceny otwartej

Obsługa tandemów

poprawnej komunikacji.
tylko ER-A495
grupa, do której będą programowane kody
opakowań wydanych
tylko ER-A495 - grupa, do której będą
programowane kody opakowań zwróconych
tylko ER-A495
jeślli ustawiony np. na 22, to opakowanie o
kodzie 123 zostanie zaprogramowane pod
kodem 123 w grupie op. wydanych i 22123
pod kodem opakowań zwróconych.
Uwaga! W programie nie może być innych
towarów zaczynających się od przedrostka
22.
czy będą obsługiwane kody ważone
dotyczy tylko kodów PLU (do 6 znaków)
bez wartości domyślnej - użytkownik za
każdym razem będzie pytany o cenę
sprzedaży towaru. Jesli nie poda, to kasa
zgłosi błąd.
z wartością domyślną - użytkownikowi
będzie proponowana cena towaru. Może ją
zmienić.
czy będa obsługiwane tandemy (zestawy
towar - opakowanie)

Lista urządzeń-> Parametry

Nazwa

Opis

Złącze
Prędkość transmisji

port COM, do którego podłączona jest kasa
musi być zgodna z ustawioną na kasie w
programowaniu PGM2#6112
musi być zgodny z ustawionym na kasie w
programowaniu PGM#6110
numer telefonu przy komunikacji przez
modem. Jeśli pole niewypełnione, to znaczy,
że komunikacja bezpośrednia (bez modemu).
W numer telefonu można wpisywać znaki
specjalne np. W - wait.
czy wagę zaprogramowanego towaru można
ściągać z podłączonej do kasy wagi
elektronicznej? Zobacz instrukcję
użytkownika kasy - PGM2#2210
typ podłączonej kasy Sharp. Parametr ma

Numer terminala
Numer telefonu

Wprowadzanie masy z wagi

Typ kasy Sharp

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a

49

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta

Timeout zerowania (sek.)

Czy automatycznie zerować
sprzedaż

Pokazuj wysyłane rekordy

Debug komuniukacji do pliku
sharp.dbg

Ostatni paragon (dla 457)

wpływ m.in . na obsługę opakowań,
tandemów, kodów EAN itp.
podczas zdalnego zerowania sprzedaży na
kasie podczas importu (raporty 109 i 120) kasy Sharp nie odpowiadają wogóle na
pytania zadawane po RS. Timeout zerowania
jest maksymalnym czasem, na jaki
pozwalamy kasie nie odpowiadać. Jesli po
upływie tego czasu lub wczesniej nie
odpowie, to program uznaje, że utracono
połączenie z kasą.4
czy zerować dane o sprzedaży po ściągnięciu
ich do PC?
TAK - bezwzględnie ustawiać podczas pracy
w sklepie
NIE - przydatne podczas testów komunikacji
z kasą. Zwłaszcza zafiskalizowaną
podczas programowania towarów - każdy
wysyłany towar jest wyświetlany w okienku
statusu operacji
Podczas komunikacji pełny zapis komunikacji
RS-232 jest zrzucany do pliku sharp.dbg. W
przypadku problemów z komunikacją plik ten
pozwala na zdiagnozowanie przyczyny
problemów (np. kasa nie odpowiada lub w
wyniku uszkodzenia pamięci przesyła błędne
dane).
bufor paragonów na kasie nie jest zerowany.
PC-Market musi znać numer ostatnio
ściągniętego paragonu, żeby import
rozpocząć od następnego

Eksport

4

Nazwa

Opis

Czy programować grupy?

jest to jednorazowa operacja. Na kasę
zostanie przesłana konfiguracja grup
zdefiniowana w Lista urządzeń-> F7->

Czy wiesz, że podczas powrotu statków kosmicznych, podczas
wyhamowywania w atmosferze ziemskiej, komunikacja ze statkiem również jest
tracona na ok. 3 minuty? Prawdopoodbnie zjonizowane elementy kasy Sharp
podczas krytycznej operacji 109 i 120 tak zakłócają komunikację z PC, że kasa
nie odpowiada... ;)
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Czy programować kurs euro?

Autokasowanie EAN
Czy dodatkowo sprawdzać
unikalność nazw?

Tablica grup towarowych.
Uwaga! Programowanie nie powiedzie się,
jeśli do grup są przypisane jakiekolwiek
towary na kasie. Należy wcześniej usunąć
wszystkie towary z kasy.
Na kasie zostanie zaprogramowany kurs euro
zdefiniowany w Kontrola-> Konfiguracja> Kurs Euro
ustawiać na NIE – parametr został usunięty
w nowszych wersjach programu
podczas transmisji sprawdzana jest
dodatkowo unikalność nazw towarów. Ale
tylko tych, które znajdują się w bieżącej
transmisji. Jeśli poprawnie ustawiono
konfigurację nazw skróconych w programie,
to nie ma potrzeby używania tej opcji

Import

Nazwa

Opis

Doklej dane do ostatniego
paragonu z dnia importu

NIE - przy każdym imporcie generowany jest
jeden dokument PARAGON
TAK - wszystkie importy z jednego dnia z tej
samej kasy są zsumowane w jednym
dokumencie paragon
Uwaga! Dokument PARAGON, nie jest
odpowiednikiem jednego paragonu na kasie.
Zawiera on sumę wszystkich sprzedaży od
ostatatniego importu.
na kasie zostanie zdalnie wywołany raport
fiskalny. Jeśli tak, to również:
- zostaną ściągnięte dane finsnaowe do
dokumentu UTARG
- ER-457 - zostanie ściągnięty obrót
opakowaniami i wyzerowane te dane na
kasie
tylko ER-A457
brak - paragony szczegółowe nie będą
pobierane z kasy
tylko karty stałego klienta - nie
wykorzystywane
paragony szczegółówe - pobierane będą
paragony szczegółowe wraz z zawartością
każdego klienta sklepu

Wykonaj raport fiskalny

Import szczegółowy paragonów
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Sharp ER-A227
Konfiguracja kasy
Kabelek i konfiguracja portu w kasie:
Komunikacja odbywa się na 8,1,Odd. Są to ustawienia domyślne kasy.
Kasa pracuje na kabelku:
2--------3
3--------2
4--------4
5--------5
7-8
7-8 (zwarte)
Kabel podłącza sie do portu CH1 (lewy). Tak jest domyślnie, ale można to
zmienić.
Aby skonfigurować ten port należy:
(PGM) 08 [GOT/SZUFL] 26 [-OPAK] 1 [SUMA] 022110 [+OPAK] [GOT/SZUFL]
drugi port można dla pewności wyłączyć:
(PGM) 08 [GOT/SZUFL] 26 [-OPAK] 2 [SUMA] 000000 [+OPAK] [GOT/SZUFL]
Ściąga:
022110 - 9600,8,1,Odd
022100 - 9600,8,1,No
023110 - 19200,8,1,Odd
023100 - 19200,8,1,No
Odczyt zaprogramowanej konfiguracji:
(PGM) 10 [GOT/SZUFL] [POZIOM] [+OPAK] [GOT/SZUFL] - ustawienia
(PGM) 10 [GOT/SZUFL] [POZIOM] [KOD] [GOT/SZUFL] - towary
(PGM) 10 [GOT/SZUFL] [POZIOM] [-OPAK] [GOT/SZUFL] - grupy towarowe
(PGM) 10 [GOT/SZUFL] [KOD] [GOT/SZUFL] - baza artykułów
(PGM) 10 [GOT/SZUFL] [+OPAK] [GOT/SZUFL] - opakowania
Raporty (zerujące w pozycji X, kasujące w pozycji Z):
[GOT/SZUFL] - fiskalny
[POZIOM] [GOT/SZUFL] - okresowy
[CENA] - kasjerów
[x] - godzinowy
[KOD] [GOT/SZUFL] - towarów
[+OPAK] - opakowań
Ustawiania stawek VAT:
Przed programowaniem stawek wykonać raporty zerujące towarów, fiskalny i
okresowy.
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Podczas zmiany stawki żadna grupa nie może być przydzielona do tej stawki
(do tego mozna wykorzystac program Ceres).
(PGM) 01 [GOT/SZUFL] XVV [CENA] [GOT/SZUFL]
X - numer stawki
VV - wartość stawki (98-zw, 99-nieaktywna)
Błędy podczas programowania towarów/opakowań.
W zasadzie nie powinny wystepować. Najczęstszymi przyczynami u mnie było:
- niewyzerowane liczniki sprzedaży
- nieunikalna nazwa podczas programowania grup
- brak papieru
Po wystąpieniu błedu komunikację trzeba zacząć od nowa.
Do programowania dużych baz towarów proponuję uzywać "Zmianę listy
towarów". Jeśli wystąpi błąd, to i tak towary już wysłane nie będą ponownie
programowane na kasie.
Podczas eksportu, przerwanie lub błąd w jakimkolwiek momencie powoduje, że
i tak w wynik.exp znajdą się potwierdzenia już wysłanych towarów.
Zmiana listy towarów
Podczas tej transmisji ściągana jest z kasy pełna lista towarów, a następnie
porównywana z towarami do wysłania. Jeśli nie ma żadnej różnicy w towarze
pomiedzy kasą i programem, to nie jest on wysyłany. Może się zdarzyć
sytuacja, w której program nic nie wyśle na kasę (bo towary sie nie różnią), a
w pliku wynik.exp będą potwierdzenia.
Programowanie towarów:
Max 16 znaków
Unikalnośc nazw sprawdzana na kasach jako "not case sensitive" ("MLEKO" =
"mleko" - ta sama nazwa).
Kody ważone nie sa obslugiwane.
Opakowania muszą mieć kod w zakresie 1-50. Programowana jest tylko cena
opakowania.
Kody towarów nie mogą zaczynać się od zera. Na kasę posyłamy zawsze 14
cyfr wypełnione zerami z lewej i tak samo przychodzi sprzedaż z kasy.
Jeśli na końcach nazw towarów będą spacje, to podczas zmiany listy towarów
będą wykrywane niepotrzebne towary do aktualizacji. Tak samo z przecinkami i
cudzysłowami w nazwach. Nie jest to nic ważnego, ale dobrze wiedzieć...
Przy usuwaniu towarów lub zmianie stawki lub programowaniu grup należy
wykonać raporty zerujące: [GOT/SZUFL] i [KOD] [GOT/SZUFL].
Na samym poczatku nie chciały mi się programować towary. Kasa zgłaszała
komunikat "błąd" bez żadnych szczegółów. W moim przypadku powodem był
brak grupy towarowej.
Odczyt wszystkich danych z kasy
Zrobiłem funkcję specjalną, która pozwala na odczyt z kasy wszystkich (no...
prawie wszystkich) plików. Dane są odczytywane do plików o nazwach
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sh227_xx.imp: Gdzie xx - to numer pliku (53-towary itp. - opisane w oknie
statusu podczas wykonywania importu).

Komunikacja przez modem
Komunikację przez modem włącza się w PC-Markecie wprowadzając numer
telefonu do pola konfiguracji F6 Parametry-> Modem nr telefonu. Puste
pole - komunikacja bezpośrednio przez RS.
Komunikacja odbywa się na parametrach 8,1,None (!). Sa to ustawienia inne,
niż domyślne kasy!
Do komunikacji należy użyć nieco innego kabelku, niż podaje producent w
instrukcji obsługi (zwarte 6-7-8 po stronie PC). Tak przygotowany kabelek
mozna też używać do komunikacji z PC.:
kasa
PC
2--------3
3--------2
4--------4
5--------5
7-8
6-7-8(zwarte)
Do podłączenia przez modem stosowałem przejściówkę męsko-męską z
przeplotem. Po złączeniu całość wygląda tak:
przejściówka:
RXD 2-------3 TX
TXD 3-------2 RX
DTR 4-------6 DSR
GND 5-------5 GND
DSR 6-------4 DTR
RTS 7-------8 CTS
CTS 8-------7 RTS
Kolejno więc łącze od strony kasy wygląda tak: kasa -> kabelek PC ->
przejściówka -> kabel modemu -> modem
Można to rozpisac na jeden kabel, ale mi się nie chce. Tak przetestowałem i na
pewno działa.
W pierwszej kolejności należy zaprogramować modem kasy. Należy podłączyć
go do PC i uzyć funkcji F7 inne ustawienia -> Konfiguruj modem kasy.
Ustawiany jest timeout połączenia i prędkość komunikacji pobrana z
parametrów. prędkośc komunikacji musi być zgodna z tą ustawiona na kasie w
PGM 08-26. Nastepnie przepiąć tak zaprogramowany modem do kasy wg
powyższego opisu.
Zasady doboru modemów - zobacz rodzdział Praca przez modem
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Inne uwagi
Błędna reakcja na błędy komunikacji
Po kazdym błędzie komunikacji z kasą należy nacisnąć Cl na kasie.
Na błędną sumę kontrolną kasa powinna reagować poprzez odpowiedź NAK, a
teraz wyświetla "błąd" i nie daje się z nią dalej rozmawiać. powoduje to
koniecznośc naciśnięcia klawisza CL na kasie po każdym błędzie. Tak samo jesli
nie przyjmie towaru, to nie możemy zdalnie odblokowac kasy - trzeba iść i
nacisnąć CL.
Problem z raportem finansowym 62h
Po wykonaniu importu danych finansowych wystepuje na kasie błąd opisany w
. Dlatego nie ściągamy importów z liczników finansowych do czasu poprawienia
błędu na kasie.
Brak możliwości zdalnego kasowania sprzedaży opakowań z
programu - trzeba kasować ręcznie
Podczas importu danych nie mamy mozliwości zdalnego zerowania sprzedaży
opakowań. Dlatego dodalismy parametr importu "Odczytaj obrót
opakowaniami". Jesli zostanie ustawiony na tak, to po wykonaniu takiego
importu nalezy ręcznie wyzerować liczniki na kasie ((kluczyk Z) [+OPAK]).
program odpowiednim komunikatem o tym przypomina. Proponuję w ciągu
dnia robić import bez opakowań, a na koniec dnia z opakowaniami, pójśc do
kasy i od razu zrobić fiskalny i opakowań.
Jeśli są używane opakowania, to w programie nie powinny istnieć
towary o kodach 1-50.
Właściwie nie stanie się nic złego, ale podejrzewam, że błędnie zadziała analiza
porównawcza podczas zmiany listy towarów. Problem jest marginalny, a
naprawa tego bardzo skomplikowana - dlatego tego nie poprawiałem.

Elzab ECR (Delta, Alfa i zgodne)
Ponieważ komunikacja z tymi kasami jest obsługiwana przez sterowniki
producenta, to z punktu widzenia programu są one identyczne.
Flagową i najbardziej rozbudowaną kasą systemową jest Delta. Pozostałe kasy,
to mniejsze modele, które nie mają wszystkich możliwości tej kasy (np. Alfa nie
obsługuje kart stałego klienta). Dlatego też pewne funkcje na tych kasach "z
niższej półki" nie będą obsługiwane.

Konfiguracja kasy
Przed rozpoczęciem komunikacji należy:
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1. Sprawdzić, czy sterowniki komunikacyjne producenta znajdują się w
odpowiednim katalogu. Miejsce, gdzie muszą się znajdować jest
zdefiniowane w parametrze konfiguracji Parametry urządzeń ->
Elzab - katalog programów komunikacyjnych. Same sterowniki
są instalowane podczas instalacji programu PC-Market. W razie
potrzeby inne wersje sterowników są umieszczone na CD instalacyjnym
lub na FTP Insoft - w katalogu download\ _Programy\ Drivers\
Elzab (zobacz FTP Insoft).
2. Na kasie ustawić prędkość komunikacji i numer kasy. Muszą być
zgodne z ustawieniami w programie: Lista kas-> Numer i Prędkość
transmisji.
3. Ustawić złącze COM w konfiguracji Lista kas-> Złącze. Jeśli nie jest
wykorzystywany multiplekser - ustawić Kanał multipleksera na
brak.
Po takim ustawieniu program powinien nawiązać komunikację z kasą (użyj
Lista kas-> Test połączenia).

•
•
•

Jeśli realizujesz połączenie przez multiplekser, przełącznik 2MX zobacz Parametry konfiguracji
Jeśli realizujesz komunikację przez modem - zobacz Komunikacja
przez modem.
Jeśli realizujesz komunikację przez LAN - zobacz Komunikacja przez
LAN.

Jak realizowana jest komunikacja?

Ten rozdział może Ci się przydać, gdy chcesz samodzielnie, bez pośrednictwa
PC-Marketa sprawdzić komunikację z kasą.
Do komunikacji z kasami PC-Market wykorzystuje sterowniki producenta. W
pierwszej kolejności umieszcza informację o konfiguracji połączenia z kasą w
pliku konfig.txt (wszystko w katalogu komunikacyjnym - zobacz Katalogi
komunikacyjne Urz_xxxx).
W pliku konfig.txt znajduje się informacja dla sterownika mówiąca mu, w jaki
sposób komunikować się z kasą o podanym numerze:
$1 COM1:19200:MUX0:1 10 DELTA 9983
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$2 COM2:19200:MUX0:1 10 DELTA 9983
W następnej kolejności przygotowywany jest plik tekstowy *.out z informacją
do wysłania do kasy.
W trzecim etapie uruchamiany jest sterownik komunikacyjny producenta, który
zajmuje się eksportem zawartości pliku *.out na kasę.

Szczegóły dotyczące struktury plików tekstowych są opisane w instrukcji
programisty kasy. Instrukcje można pobrać z http://www.elzab.com.pl/ftp/.
Sterowniki komunikacyjne mogą być uruchomione na dwa sposoby:
• poprzez wywołanie odpowiedniego programu komunikacyjnego EXE
(np. zbptowar.exe przy wysyłaniu towarów). Jeśli chcesz w ten sposób
wywoływac sterowniki - przestaw Parametry urządzeń->
bezpośrednie wykorzystanie WinIP.DLL na NIE. Programu EXE
dostarczone przez producenta wykorzystują do komunikacji bibliotekę
WinIP.DLL.
• poprzez wywołanie funkcji z biblioteki WinIP.DLL producenta. Jeśli
chcesz w ten sposób wywoływac sterowniki - przestaw Parametry
urządzeń-> bezpośrednie wykorzystanie WinIP.DLL na TAK.

Komunikacja przez modem
Do komunikacji przez modem wykorzystuje się specjalne modemy dostarczone
przez producenta kasy.
W programie PC-Market komunikację przez modem włącza się poprzez
wpisanie numeru telefonu w Lista kas-> Parametry-> Numer telefonu.

Komunikacja przez LAN
W nowszych kasach (wersja LAN) zamontowany jest jest konwerter EthernetRS. Kabelek z wyjścia RS konwertera wkłada się do "ZŁĄCZE PC" w kasie.
Do obsługi kasy przez LAN należy zainstalować w systemie oprogramowanie "wirtualny port szeregowy". Sterowniki i instrukcja konfiguracji wirtualnego
portu szeregowego są dostępne na FTP Insoft (FTP Insoft), w katalogu
\download\ _Programy \Drivers \Elzab \LAN.
Z naszego programu i ze sterowaników Elzabu kasa dalej jest obsługiwana
przez port RS - tym razem jednak wirtualny. W programie PC-Market nic nie
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trzeba zmieniać. Komunikacja przez LAN będzie pracowała tylko na
sterownikach od wersji 8.50.
Należy pamiętać o ustawieniu w PCMWin portu COMx i 1 kanału multipleksera.
Jeżeli komunikacja przez EXE (zamiast WinIP.dll), to każdy z nich musi mieć
autoryzację firewalla XP do komunikacji przez TCP/IP. Należy przeprowadzić
próby testy wszystkich możliwych komunikacji (eksport, import, zmiana listy,
import paragonu, test połączenia, rabaty itp.). Firewall bedzie kolejno wykrywał
próbę komunikacji przez poszczególne exeki i trzeba każdemu potwierdzić
"Doblokuj".

Obsługa czytnika kart rabatowych "Bonus"
Konfiguracja PC-Market:
Format karty rabatowej
W celu obsługi czytnika należy ustawić parametr na wybranej kasie (F7 Inne
ustawienia) \ Konfiguracja rabatów: Obsługa czytnika Bonus
Format karty jest nieistotny i nie trzeba go konfigurować.
Opcja importu:
ELZAB ECR - Import szczegółowych paragonów - wymagane ustawienie: "tylko
karty stałego klienta" lub "paragony szczegółowe"
ELZAB ECR - Eksport rabatów i formatu kodu karty rabatowej: NIE (kasa
ingoruje wszelkie ustawienia formatu kodu karty)
Konfiguracja kasy
CZYTNIK KART RABAT: T ( adres 5 12 FUNKCJE KIEROWNIKA), po wybraniu
tego ustawienia uaktywni się menu KARTA RABATOWA (adres 7 FUNKCJE
KASJERA)
Sprzedaż
Karta "Bonus" musi zostać włożona do czytnika przed podsumowaniem
paragonu klawiszem RAZEM. Po naciśnięciu tego klawisza na wyświetlaczu kasy
pojawi się komunikat informujący o wielkości udzielonego rabatu. Wartość
rabatu wraz z numerem karty zostanie wydrukowana na paragonie

Formy płatności
Działanie tego rozwiązania jest zależne od kilku rzeczy :
1. Kasa elzab musi być Deltą II z programem głównym minimum MA04.02
(istnieje możliwość wykonania upgrade programu na kasie)
2. Sterowniki elzabowskie muszą być co najmniej w wersji 8.12
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3. Na kasie muszą być zdefiniowane płatności w następującej kolejności :
plat. 1 - Bon
plat. 2 - Czek
plat. 3 - Karta
W programie musi być skonfigurowany parametr "obsługa rozszerzonego
bufora paragonu z płatnościami" na tak.
W trakcie importu musi być ustawiony prarametr "import paragonów
szczegółowych" na "tylko karty stałego klienta" lub "paragony szczegółowe".
Sposób sprawdzenia wersji programu:
- przejście do funkcji serwisowych Shift + Menu/Rabat
- 03 SPRAW. STANU MODUŁU
- naciskać klawisz "Zatwierdź" aż do pojawienia się informacji o wersji
programu

Problemy z samoczynnym zerowaniem się sprzedaży
Stara homologacja:
Kontrola liczników: TAK/NIE
Jeżeli na TAK to program nie pozwoli dokonać pełnych zmian na towarze
dopóki nie wyzerujemy liczników, czyli nie wykonamy importu z kasy, będą
pojawiać sie błędy transmisji.
Przy ustawieniu na NIE należy przed każdą transmisją na kasę, wykonać
import, bo w przeciwnym wypadku jeżeli na danym towarze będą zmiany to
liczniki sprzedaży zostaną wyzerowane.
Nowa homologacja
Nadpisywanie stanów: NIE/TAK
Przy ustawieniu na TAK to działa jak w przypadku starej hologacji
W nowej homologacji zalecane jest ustawienie tych parametrów na NIE,
ponieważ kasa i tak uniemożliwia dokonania pełnych zmian na towarze w
trakcie otwartej zmiany fiskalnej.
ZEROWANIE STANÓW: TAK/NIE
Jeżeli na TAK to raport sprzedaży na kasie spowoduje wyzerowanie liczników
sprzedaży uniemożliwiając tymsamym import danych do programu.
Obowiązkowy odczy z PC: NIE/TAK
Jeżeli na TAK to w przypadku gdy nie wykonamy importu z kasy to na następny
dzień kasa nie pozwoli rejestrować sprzedaży.
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Problem: "Towar zdefiniowany jako nowo dodany"
Najczęściej występuje w sytuacji podczas usuwania towarów. Jeżeli wcześniej
programowaliśmy kasę i dodaliśmy jakieś nowe towary i nie wykonaliśmy
raportu dobowego (potwierdzenia zaprogramowania tych towarów na kasie), to
program nie pozwoli ich usunąć. Kasa nie pozwoli zatrzeć śladu o istnieniu
kiedyś, choć przez moment jakiegoś towaru bez potwierdzenia, wydruku
nowych towarów na raporcie dobowym.

Parametry konfiguracji
Parametry urządzeń

Nazwa

Opis

timeout komunikacji z modemem

czas na nawiązanie połączenia modemowego.
Od momentu podniesienia modemu, do
pierwszego przesłanego bajtu na kasę.
TAK - komunikacja będzie realizowana przez
WinIP.dll
NIE - komunikacja będzie realizowana przez
sterowniki EXE
katalog, w którym umieszczone są sterowniki
komunikacyjne producenta kasy
(Konfiguracja kasy)
parametr nie pozwala na uruchomieie
sterownika kas przez dwie instancje
programu

bezpośrednie wykorzystanie
WinIP.DLL

katalog programów
komunikacyjnych
Ochrona pracy sterownika przed
pracą równoległą

Lista urządzeń-> Parametry

Nazwa

Opis

Złącze
Prędkość transmisji

port COM, do którego podłączona jest kasa
prędkość komunikacji z kasą musi być zgodna
z ustawioną na kasie
brak - komunikacja bez multipleksera
Kanał x - komunikacja przez kanał 1-4
multipleksera. multiplekser jest podłączony do
portu określonego w parametrze Złącze.
Mozliwa obsługa max. 4-ch multiplekserów
(16 kas) z jednego komputera.
2MX Kanał x - komunikacja przez 2
multipleksery i przełącznik 2MX. Przez
przełącznik 2MX można podłączyć 2
multipleksery do jednego złącza COM.

Kanał multipleksera
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Typ kasy

Import z wag dostępny

Obsługa asortymentów
akcyzowych

Numer x asortymentu
akcyzowego
Precyzja sprzedaży

Timeout (sek.)

Rodzaj urządzenia
Wybieranie numeru

Numer telefonu

Możliwa obsługa max. 8 multiplekserów (32
kasy) z jednego komputera.
nie ma znaczenia dla poprawności
komunikacji. Wykorzystywany tylko dla
określenia maksymalnej pojemności kasy.
ustawienie parametru na TAK pozwala na
ściąganie danych o sprzedaży z wag ETA
Prima
wyłączona - asortymenty akcyzowe nie sa
obsługiwane
jeden do trzech akcyzowych - w
parametrze "numer asortymentu akcyzowego"
należy podać numer Id asortymentu PCMarketa, z których towary będą posyłane na
kasę do asortymentu akcyzowego (nr 15)
wszystkie akcyzowe - wszystkie towary
będą posyłane na kasę do asortymentu
akcyzowego (nr 15)
można zdefiniować max 3 asortymenty PCMarketa, które będa posyłane jako akcyzowe
na kasę
3 miejsca po przecinku - wszystkie
zaprogramowane towary na kasie będą
zaprogramowane tak, żeby możliwa była
sprzedaż z dokładnością 3-ch miejsc po
przecinku
wynikająca z jedn. miary - podczas
programowania precyzji sprzedaży towaru
brana jest jednostka miary do której on
należy, i jej precyzja zdefiniowana w
konfiguracji jednostek miary w PCM.
Uwaga! Parametr ma znaczenie tylko podczas
programowania nowego towaru. Nie można w
ten sposób zmienić precyzji towarów już
zaprogramowanych na kasie.
czas, po jakim sterownik uzna, że kasa nie
odpowiada (zwykle powinien być ustawiony
na 10 sek.)
typ kasy - sprzed lub po homologacji 2001
dotyczy komunikacji przez modem: tonowe
lub impulsowe (stare centrale zwykle juz
nieużywane)
numer telefonu przy komunikacji przez
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Hasło autoryzujące połączenia
modemowe

Timeout sekwencji AT w
sekundach
Timeout komunikacji z
modemem
Maksymalna liczba retransmisji

Obsługa rozszerzonego bufora
paragonów z płatnościami

modem. Jeśli pole niewypełnione, to znaczy,
że komunikacja bezpośrednia (bez modemu).
W numer telefonu można wpisywać znaki
specjalne np. W - wait.
pozwala na zabezpieczenie naszego sklepu
przed nieautoryzowanym połączeniem przez
innego użytkownika. Hasło musi być zgodne z
ustawionym na kasie.
parametr wykorzystywany przez producenta
kas. Prawdopoodbnie czas realizacji jednej
komendy AT
parametr wykorzystywany przez producenta
kas
maksymalna liczba prób połączenia i
komunikacji, w przypadku, gdy wystepują
problemy komunikacyjne.
nowsze wersja kas Delta (homologacja 2005)
mają możliwość przechowywania w buforze
paragonów informacji o płatnościach.
Parametr włącza ściaganie tej informacji. W
starszych kasach, powłączeniu opcji sterownik
zgłosi że kasa nie obsługuje tego formatu i
przerwie import

Eksport

Nazwa

Opis

Kasowanie zbioru PLU
programem KasTowMax

tylko podczas zmiany listy towarów na kasie
TAK - pozwala na błyskawiczne usunięcie
wszystkich towarów z kasy. Oczywiście nie
wyłącza to konieczności drukowania listy
towarów usuniętych.Jednak znacznie
przyspiesza część komunikacyjną.
NIE - kasowanie odbywa się poprzez
ściągnięcie listy towarów z kasy i porównenie
z tą do wysłania

Ekport rabatów i formatu karty
rabatowej

czy mają być eksportowwne ustawienia
rabatów zdefiniowane w Lista urządzeń->
F7-> Konfiguracja rabatów. Wystarczy
jednorazowy eksport po zmianie ustawień. Nie
ma potrzeby ekjsportować tych danych za
każdym razem.
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Import

Nazwa

Opis

Import szczegółowy paragonów

brak - ani paragony szczegółowe, ani
informacje o kartach stałego klienta nie będą
pobierane z kasy
tylko karty stałego klienta - z kasy będą
pobierane tylko paragony szczegółówe
klientów, którzy identyfikowali się przy
pomocy karty stałego klienta. Ściągana jest
jedynie informacja sumaryczna o udzielonym
rabacie dla raportów Stali klienci.
paragony szczegółówe - pobierane będą
paragony szczegółowe wraz z zawartością
każdego klienta sklepu
czy ma być pobierana informacja o
oryginalnych cenach detalicznych towarów
przed rabatem z linii paragonów. Nie każda
kasa pozwala na taką możliwość.
NIE - przy każdym imporcie generowany jest
jeden dokument PARAGON
TAK - wszystkie importy z jednego dnia z tej
samej kasy są zsumowane w jednym
dokumencie paragon
Uwaga! Dokument PARAGON, nie jest
odpowiednikiem jednego paragonu na kasie.
Zawiera on sumę wszystkich sprzedaży od
ostatatniego importu.

Pobieranie cen towarów przy
imporcie paragonów

Doklejej dane do ostatniego
dokumentu PARAGON

Novitus ECR (PS3000, System i zgodne)
Konfiguracja kasy
Użyć kabla wg instrukcji producenta kasy. Kabel należy wpiąć do złącza PC w
kasie (System i zgodne) lub odpowiedniego COM - domyślnie COM4 (PS3000) zdefiniowanego w konfiguracji kasy.
Minimum, które należy ustawić na kasie i w programie, to:
• port komunikacyjny
• prędkość komunikacji
• numer kasy
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Po ustawieniu tych parametrów "test połączenia" (F7 Inne ustawienia-> Test
połączenia) powinien wykazać prawidłową komunikację.
Do ustawienia w nowej kasie PS3000:
Nagłówek (421)
nr kasy (422)
NIP (423)
Stawki (43)
Definicje kart rabatowych (zobacz poniżej)
Definicje kart rabatowych:
Kasa System:
Konfiguracja tabeli rabatów
Programowanie P1: (20)
Strzałka w dół i w górę przechodzimy do opcji 20 i klawiszem ze znakiem X i
zegarem przechodzi do programowania.
Podajemy wartość rabatów dla danego poziomu i potwierdzamy <GOT>.
Klawiszem <RAZEM> kończymy programowanie.
Konfiguracja definicji kart
Programowanie P1: (21)
Wartości potwierdzamy klawiszem <GOT>, zaś <RAZEM> kończymy
programowanie.
Kasa PS3000:
Należy zdefiniować format karty rabatowej, zeby działał import szczegółowych
paragonów.
3441 - Definicja karty. Przykładowa:
pozycja identyfikatora: 1
długośc identyfikatora: 3
wzorzec identyfikatora: 290
pozycja daty wazności: 4
długośc daty wazności: 4
pozycja numery rabatu: 12
3442 - Edycja rabatów

Konfiguracja kasy do pracy w trybie on-line i off-line
Import z kas w trybie on-line
Importy mogą być wykonywane w trakcie sprzedaży, ręcznie bez udziału
serwera kasowego lub automatycznie z serwerem kasowym.
Taki sposób transmisji jest zalecany dla kas System, Fiesta oraz PS3000.
1). Automatyczne importy z kas
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
• Serwer Kasowy obsługuje: kasy, wagi i sprawdzarki cen
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•
•
•
•

Kontrola obsługa kas...\Ustawienie on-line\Okresowy import
sprzedaży (włączenie automatycznych importów, poprzez wybranie
kas i podanie częstotliwości importów)
OPTIMUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to
zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych
paragonach
OPTIMUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed
przepełnieniem: TAK
OPTIMUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK

Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-line
2) Ręczny import z kas z zastosowaniem serwera kasowego
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
• Serwer Kasowy obsługuje: kasy, wagi i sprawdzarki cen
• Kontrola obsługa kas...\Ustawienie on-line\Okresowy import
sprzedaży (wyłączenie automatycznych importów, poprzez
odznaczenie kas)
Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\
• OPTIMUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to
zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych
paragonach
• OPTIMUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed
przepełnieniem: TAK
• OPTIMUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK
Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-line
3) Ręczny import z kas bez udziału serwera kasowego
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
• Serwer Kasowy obsługuje: tylko online'owe sprawdzarki cen
Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\
• OPTIMUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to
zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych
paragonach
• OPTIMUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed
przepełnieniem: TAK
• OPTIMUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK
Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-line
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Przy rozpoczęciu pracy z kasą lub przy zamianie miejscami kas, przełączanie
trybu on-line/off-line, ważne jest by wyzerować wszystkie liczniki:
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Szczegóły na wybranej kasie\F7 Inne
ustawienia
Zerowanie liczników PLU
Zerowanie bufora paragonów (tylko w przypadku kas System, Fiesta i
PS3000)
Te dwie opcje dodatkowo zerują w programie nr ściągniętego ostatniego
paragonu i transakcji. Jeżeli tej operacji nie uczynimy to może nam się
wydawać, że kasa nie odsyła paragonów, a to nie będzie prawda, tylko numer
paragonu, który odsyła nam kasa może być mniejszy od numeru jaki
zapamiętał program ostatniego ściągniętego paragonu, kiedyś tam w historii.
Jest to dodatkowe zabezpieczenie, gdyby nawet kasa nie wyzerowała jakiegoś
paragonu to PC-Market i tak nie powieli już tych danych. Takiego
zabiezpieczenia nie ma przy imporcie z totalizerów PLU, lecz tylko i wyłącznie w
trybie on-line z bufora paragonów.
Liczniki te są widoczne w Kontrola obsługa kas...\ Konfiguracja\ Szczegóły na
wybranej kasie\F6 Parametry
Ostatnio wczytany paragon
Ostatnio wczytany wydruk
Import z kas w trybie off-line
Importy z totalizerów PLU nie mogą być wykonywane w trakcie sprzedaży.
Należy też zwrócić szczególną uwagę na zakłócenia występujące w transmisji i
w razie potrzeby zredukować prędkość transmisji, zastosować inny kabelek itp.
Ten sposób obsługi posiada mniejsze zabezpieczenia w porównaniu do obsługi
on-line poprzez bufor paragonów.
Do zastosowania z kasami, które nie obsługują bufora on-line (wszystkie poza
System, Fiesta i PS3000)
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
• Serwer Kasowy obsługuje: tylko online'owe sprawdzarki cen
Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\
• OPTIMUS - Import szczegółowych paragonów: brak
• OPTIMUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed
przepełnieniem: NIE
• OPTIMUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: NIE
Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie off-line
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Konfiguracja kasy System, Fiesta do pracy w trybie off-line:
W kasie, w trybie Programowanie P1 należy wybrać opcję 7. Opcje globalne i
ustawić flagi:
1. Tylko klaw kodów 1
2. Tylko klaw działów 0
15. Podłączenie wagi domyślnie Brak wagi
17. Rap obr PLU dozw 0
18. Kontrola kodów EAN 0
25. Typ kodu wagowego 10 (w kasach od roku 2004 ustawiamy 11)
27. Czas starz PLU 0
28. Prędkość transmisjii do PC taka jak ustawiona w programie
29. Zmiana PLU z klawiatury zablokowana 1
32. Br. kontr. obr. PLU 0
33. Nadp. buf. on-line 1
34. Br. kont. przep. obr 0
36. Dz. 41 bez rabatu w zależności od potrzeby
37. Dz. 42 bez rabatu w zależności od potrzeby
Konfiguracja kasy System, Fiesta do pracy w trybie on-line:
W kasie, w trybie Programowanie P1 należy wybrać opcję 7. Opcje globalne i
ustawić flagi:
1. Tylko klaw kodów 1
2. Tylko klaw działów 0
15. Podłączenie wagi domyślnie Brak wagi
17. Rap obr PLU dozw 1
18. Kontrola kodów EAN 0
25. Typ kodu wagowego 10 (w kasach od roku 2004 ustawiamy 11)
27. Czas starz PLU 0
28. Prędkość transmisji do PC taka jak ustawiona w programie
29. Zmiana PLU z klawiatury zablokowana 1
32. Br. kontr. obr. PLU 1
33. Nadp. buf. on-line 0
34. Br. kont. przep. obr 1
36. Dz. 41 bez rabatu w zależności od potrzeby
37. Dz. 42 bez rabatu w zależności od potrzeby

Ustawienie 15. Podłączenie wagi: 1.waga na porcie PC, spowoduje, że w trybie
sprzedaży kasa obsługuje wagę, ale po podłączeniu kasy do PC należy
przełączyć kluczyk w pozycję P1 dla odczytania danych przez program
magazynowy => w systemach on-line nie wolno ustawiać wagi na porcie PC.
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Sterownik komunikacyjny (kontrolka ActiveX)
Do komunikacji ze wszystkimi kasami Novitus (dawniej Optimus) używana jest
kontrolka ActiveX dostarczona przez producenta kasy.

Kontrolka ActiveX jest instalowana i rejestrowana razem z program PC-Market.
Dlatego ważne jest, aby upgrade programu wykonywać przy pomocy
instalatora.

Kontrolkę można samodzielnie zainstalować na 2 sposoby:
1. Używając instalatora dostarczonego przez producenta. Można go
ściągnąć z http://www.novitus.pl/pl/dla-programistow/kasy-fiskalne/.
Kontrolka jest również dostarczana na CD instalacyjnym PC-Market.
2. Instalując jądro kontrolki samodzielnie. W katalogu \Windows\System
należy umieścić pliki OICECRLib.ocx, OICDataPacketLib.dll i Tango.pkd.
Następnie zarejestrować pliki *.ocx i *.dll przy pomocy programu
regsvr32.exe.

Koniecznie należy użyć kontrolki w dokładnie tej samej wersji, do której został
skompilowany nasz sterownik KSTango.dll.
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Wersję można sprawdzić we właściwościach pliku KSTango.dll:

lub (od wersji 7.1.79.0), na Liście urządzeń w oknie konfiguracji kasy.
Wersję samego sterownika można sprawdzić we właściwościach plików
OICDataPacketLib.dll i OICECRLib.ocx.

Komunikacja przez modem
Zasady doboru modemów - Praca przez modem.
Od strony PC, modem oczywiście podłączony na zwykłym kablu modemowym.
Od strony kasy użyłem zwykłego kabla od kasy i zastosowałem męsko-męską
przejściówkę czyniącą przeplot (bo modem już raz przeplótł, kabel kasy też, a
ilość przeplotów musi być nieparzysta):
RX 2-------3 TX
TX 3-------2 RX
DTR 4-------6 DSR
GND 5-------5 GND
DSR 6-------4 DTR
RTS 7-------8 CTS
CTS 8-------7 RTS
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Poniżej od lewej: kasa - oryginalny kabelek - przejściówka - tester Yuko - kabel
modemu - modem

Prędkości transmisji:
Należy zdefiniować dwie prędkości transmisji dla komunikacji pomiędzy: PCmodem i modem-kasa.
PC - modem: ustawia się w konfiguracji modemu w systemie operacyjnym
(panelu Sterowania). Zauważyłem, że u mnie po zmianie prędkości należało
wykonać diagnostykę, bo inaczej nie działa.
modem-kasa: od strony kasy ustawia się na kasie w menu 4512
(Komunikacja->PC). Od strony modemu ustawia się podczas operacji
"Konfiguruj modem kasy" (AT&Nx - zobacz ). Przed programowaniem modemu
kasy należy odpowiednio ustawić parametr "Modem - prędkość transmisji z
modemem". Prędkość ustawiona na kasie i w modemie powinna być taka
sama.
Obie prędkości (PC-modem i modem-kasa) nie muszą być jednakowe. Np. u
mnie PC-modem = 38400, a modem-kasa = 19200.
W F6 Parametry są do ustawienia dwie prędkości komunikacji: Prędkość
transmisji oraz Modem - prędkość transmisji z modemem. Mimo, że
sterownik ActiveX wymaga podania obu prędkości, to nie zauważyłem, żeby
miały one jakiś wpływ na komunikację. PC-Market wykorzystuje jednak ten
drugi do prawidłowego zaprogramowania modemu kasy (zobacz wyżej). Po
zaprogramowaniu modemu ustawiałem je sobie dowolnie, a komunikacja nadal
działała.
Konfiguracja kasy i modemów:
Kasa powinna być ustawiona jak do pracy z PC. Mimo, że ma możliwość
ustawienia modemu na porcie COM - należy wbrew intuicji ustawić PC. Modem
kasowy należy najpierw podpiąć do PC i przy pomocy funkcji Lista kas-> F7
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Inne ustawienia -> Konfiguruj modem kasy przeprogramować modem. Przed
programowaniem modemu odpowiednio ustawić parametr Modem prędkość transmisji z modemem. Po zaprogramowaniu, modem po
wyłączeniu i ponownym włączeniu do prądu powinien wejść w tryb AA (autoanswer). Jesli tego nie robi - nie nadaje sie na modem kasowy.
Do ustawienia w PCMWin są nastepujące parametry:
Modem - nr telefonu - wpisanie jakiejkolwiek wartości włącza obsługę
modemu. jesli pusto, to komunikacja bezpośrednio przez RS. W numer telefonu
można wstawiać dodatkowe znaki sterujące np. "0W124152372".
Modem - użyj modemu nr - numer ID modemu skonfigurowanego w
Windows. Parametr decyduje o tym, który modem z listy ma być użyty. W
przyszłości zrobię porządną listę z nazwami modemów.
Modem - prędkość transmisji z modemem - zobacz akapit Prędkości
transmisji
Modem - timeout połączenia (sek.) - czas w sekundach, jaki dajemy
modemom na zestawienie połaczenia. Jeśli za mało, to modemy nie zdążą. Jeśli
za dużo, to przy kłopotach z połączeniem tyle czasu będziesz czekał na
komunikat błędu.
Modem - łańcuch inicjujący modem - w zasadzie nie ma potrzeby
używania tego parametru. Gdyby jednak zaszła potrzeba wysłania
dodatkowych komend AT do modemu przed nawiązaniem połączenia, to można
je wpisac własnie tutaj.
Modem - typ zdalnego multipleksera - zgodnie z dokumentacją Novitusa pomiedzy modemem, a kasami w sklepie można postawić multiplekser ASTER
Modem - kanał zdalnego multipleksera - no... kanał multpleksera
Kilka kas podłączonych do jednego modemu
Istnieje taka możliwość przy pomocy multipleksera ASTER. Z braku
multipleksera nie testowaliśmy w naszej firmie takiego rozwiązania. Na pewno z
naszej strony połączenie z modemem będzie rozłączane po każdej kasie. W
razie potrzeby możliwe, że zrobimy podtrzymywanie połączenia.
Uwaga! Po skonfigurowaniu połączenia należy jeszcze wykonać test po
wyłączeniu i włączeniu modemów. Czasem modemy nie pamiętają ustawień po
przeładowaniu. Jesli nie działa należy spróbować zmusić modem do
zapamiętania ustawień wysyłając do niego komenty AT&W0 i AT&W1. Jeśli
nadal nie pamięta, to wyrzucić go do kosza, albo dać dzieciom do zabawy.
Troubleshooting - problemy, z jakimi się spotkałem

Podczas nawiązywania połączenia modemowego jest ono nagle
zrywane.

Za krótki timeout ustawiony w parametrze Modem - timeout połączenia
(sek.).
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Modem nie "wykręca numeru". Dioda TR zapala się, TD na modemie
mruga, ale modem się nie odzywa.

Doraźnie problem można rozwiązać w panelu sterowania w konfiguracji
modemu. Po ustawieniu prędkości transmisji należy wykonać diagnostykę. Od
tego momentu modem działa, ale tylko do czasu wyłączenia go z prądu. Aby
ustawienia zapisać na stałe należy do modemu wysłać kolejno komendy
AT&W0 i AT&W1 (zapis biezacych ustawień do pamięci). Ustawienia fabryczne
można przywrócić komendą AT&F. Można to zrobić przy pomocy np. naszego
programu COM Test.

Nie działa F7 -> Ctrl+7 "Rozłącz modem".
Próbowałem to robić na modemie "kasowym", a ten jest skonfigurowany tak,
żeby nie odpowiadać. Więc nie odpowiadał, a program myślał, że nie
odpowiada... Poza tym czasem modemy nie reagują po prostu na komendy
ATH i +++.

Kody ważone
Z PC-Market programujemy wyłącznie kody krótkie np. 2205. Na kasie musi
byc odpowiednio zdefiniowany format kodu ważonego.
Przy próbie transmisji towarów ważonych o kodach np. 272205??????? pojawi
się błąd.
Sprzedaż na kasie np.
2722050015001
Kasa odeśle sprzedaż tego towaru o kodzie 2205

Parametry konfiguracji
Parametry urządzeń

Nazwa

Opis

Autopowtarzanie sprzed.
towarów

każdy zaprogramowany towar będzie miał tak
ustawiony ten parametr. Szczegóły - zobacz
instrukcję obsługi kasy.
czy będą na kasę posyłane powiązania
towarów z opakowaniami
timeout komunikacji w ms. jesli kasa nie
odpowie w tym czasie, to program uzna, że
utracono połączenia z kasą
timeout, jeśli kasa prześle sygnał WACK
(wait). Kasa prosi o odczekanie dłuższego
czasu, ponieważ wykonuje teraz jakąś
operację.

Eksport tandemów
TimeOut

WaitTimeOut
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Precyzja identyfikatora karty
rabatowej
Długość identyfikatora karty
rabatowej
Wzorzec identyfikatora karty
rabatowej
Pozycja daty karty rabatowej
Długość daty karty rabatowej
Pozycja identyfikatora rabatu
karty rabatowej

Parametry określające format kodu karty
rabatowej używanej na kasie.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

Lista urządzeń-> Parametry

Nazwa

Opis

Złącze
Prędkość transmisji

port COM, do którego podłączona jest kasa
prędkość komunikacji z kasą musi być zgodna
z ustawioną na kasie
typ użytego multipleksera lub brak, jeśli
komunikacja bezpośrednio
kanał multipleksera, do którego podłączona
jest ta kasa
podczas eksportu towarów na kasy pomijane
będą towary, których kod zaczyna się od zera.
Kasa identyfikuje kody jako liczby, przez co
np. 023 będzie dla kasy tym samym kodem,
co 23
kody ważone powinny być programowane na
kasie jako kody krótkie, ponieważ w taki sam
sposób kasa odsyła ich sprzedaż. Kody
ważone w formacie "rozumianym przez PCMarket" (np. 280123???????) nie powinny być
programowane na kasie. Zobacz rozdział
Kody ważone
numer ostatniego odczytanego z kasy
paragonu - jeśli import przez bufor
paragonów. Jeśli bufor paragonów nie jest
zerowany podczas importu, to jest to jedyne
miejsce, z którego program wie, od którego
miejsca rozpocząć następny import
j.w., lecz dotyczy wydruków takich, jak
wpłaty/wypłaty
nie dotyczy PS3000 - typ kasy - sprzed lub po
homologacji 2001
przed rozpoczęciem komunikacji program

Typ multipleksera
Kanał multipleksera
Odrzucaj towary z kodem z
zerem na początku

Interpretuj towary ważone jako
błędne

Ostatnio wczytany paragon

Ostatnio wczytany wydruk
Rodzaj urządzenia
Sprawdzaj numer kasy
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Debug komunikacji do pliku
REPORT...

Modem - ...

sprawdza, czy na końcu kabla jest kasa o
prawidłowym numerze (zgodnym z polem
Numer w konfiguracji w PCM). Jeśli nie, to
zgłasza błąd i nie pozwala na dalszą
komunikację. Kontrola pozwala wyklyczyć
błędy związane z nieprawidłowym
przerzucaniem multipleksera lub ręcznego
przełącznika.
TAK - szczegółowy debug komuikacji będzie
zrzucany do plików REPORT... w katalogu
komunikacyjnym (Katalogi komunikacyjne
Urz_xxxx)
NIE - raport nie będzie generowany
Dawniej o generowaniu raportu decydował
parametr CreateCommunicationReport w pliku
Tango.pkd (Sterownik komunikacyjny
(kontrolka ActiveX)). Jeśli w pliku
Tango.pkd parametr będzie włączony, to
raport będzie zawsze generowany niezależnie
od ustawienia parametru Debug
komunikacji...
parametry odpowiedzielne za komunikację
przez modem (zobacz rozdział Komunikacja
przez modem)

Eksport

Nazwa

Opis

Zaprogramuj dział główny

wszystkie towary są na kasie programowane
do dzaiału nr 1. Na nowej kasie trzeba
zaprogramować ten dział. Opcję należy
wywołać tylko jednorazowo podczas
pierwszego programowania kasy.
przed eksportem towarów na kasy zostaną
wyzerowane dane o sprzedaży na kasie. Kasa
nie dopuści do zmien danych towarów przy
niezerowych totalizerach. Używać tylko, jeśli
importy danych o sprzedaży są wykonywane
przez bufor paragonów. W przeciwnym
wypadku stracisz informację o sprzedaży.

Poprzedź eksport zerowaniem
totalizerów

Import
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Nazwa

Opis

Import szczegółowy paragonów

brak - ani paragony szczegółowe, ani
informacje o kartach stałego klienta nie będą
pobierane z kasy
tylko karty stałego klienta - z kasy będą
pobierane tylko paragony szczegółówe
klientów, którzy identyfikowali się przy
pomocy karty stałego klienta. Ściągana jest
jedynie informacja sumaryczna o udzielonym
rabacie dla raportów Stali klienci.
paragony szczegółówe - pobierane będą
paragony szczegółowe wraz z zawartością
każdego klienta sklepu
NIE - dane o sprzedaży dla dokumentu
PARAGON będą ściągane z totalizerów
głównych
TAK - dane o sprzedaży dla dokumentu
PARAGON będą ściągane z bufora paragonów.
Zobacz szczegóły w instrukcji obsługi
programu.
TAK – po każdym ściągnięciu danych z bufora
paragonów zostanie on wyzerowany na kasie
NIE – bufor paragonów nie jest nigdy
zerowany na kasie (bufor kołowy). PC-Market
pamięta ostatnio ściągnięty paragon
Zobacz rozdział Konfiguracja kasy do
pracy w trybie on-line i off-line.
NIE - przy każdym imporcie generowany jest
jeden dokument PARAGON
TAK - wszystkie importy z jednego dnia z tej
samej kasy są zsumowane w jednym
dokumencie paragon
Uwaga! Dokument PARAGON, nie jest
odpowiednikiem jednego paragonu na kasie.
Zawiera on sumę wszystkich sprzedaży od
ostatatniego importu.
raport stanu kasy - to dane finansowe
zawierające informację o wpłatach,
wypłatach, rabatach, ilościach koszyków itp.
Powinien być ściągany do programu i zaraz
potem zerowany. Z drugiej strony wykonanie
tego raportu powoduje wyzerowanie stanu
gotówki w kasie, co może być przydatne

Import sprzedaży przez bufor
paragonów

Bufor zabezpieczony przed
przepełnieniem

Doklej dane do ostatniego
paragonu z dnie importu

Importuj i zeruj raport stanu
kasy

(c) 2004 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a

75

PC-Market 7 Instrukcja Serwisanta
podczas rozliczania kasjera.

FTP Insoft
FTP służy do wymiany informacji pomiedzy pracownikami serwisu Insoft, a
serwisantami programu PC-Market.
Znajduje się pod adresem:
ftp://ftp.insoft.bajt.biz
login: insoftp
hasło: insoftp
Na FTP znajdują się dwa główne katalogi:
\download – służy do ściągania materiałów. Uprawnienia tylko do odczytu. W
katalogu znajdują się instrukcje, narzędzia, wersje beta, archiwalne wersje
programów.
\upload – służy do wysyłania materiałów do Insoft. Uprawnienia tylko do
zapisu. Można tam umieszczać np. bazy danych do analizy. Inni użytkownicy
nie mają praw do odczytu umieszczonych tam plików, a tym samym nie ma
ryzyka pobrania np. bazy klienta przez kogoś innego poza Insoft.
W razie potrzeby, na serwerze może być założony osobny login z hasłem. Po
zalogowaniu użytkownik posiada własny katalog z uprawnieniami do zapisu i
odczytu. Inni użytkownicy, nie znający hasła nie mają do niego dostępu.
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Najczęściej występujące błędy
C++ Exception i EAccess Violation
Są to komunikaty mówiące o nieprawidłowym działaniu programu PC-Market.
W przypadku wystąpienia a szczególnie, gdzy błąd można wielokrotnie
powtarzać, prosimy o kontakt z naszą firmą.

[MODBC/xxx] Błąd operacji bazodanowej
Jest to błąd związany z bazą danych:

Po naciśnięciu klawisza Poprzedni można uzyskać precyzyjną informację o
rodzaju błędu:

W powyższym przypadku przyczyną był wyłączony silnik bazy danych.
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Log błędów bazodanowych
W przypadku, gdy komunikat błędu nie wystarcza do rozwiązania problemu
można uzyskać szczegółowe informacje na temat sytuacji, w jakiej występuje.
Istnieje w programie PC-Market możliwość zdefiniowania pliku tekstowego, do
którego, podczas pracy będą zrzucane szczegółowe informacje o błędach.
Nazwę pliku należy podać w Rejestrze Windows, w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Insoft
PCMWin
Bazy
<nazwa bazy>
Log

Po ustanowieniu nazwy pliku (nie trzeba zakłądać pliku ręcznie), PC-Market za
każdym razem, gdy wystąpi błąd bazodanowy umieści w nim szczegółowe
informacje.

Błędy podczas nawiązywania połączenia z bazą danych
Często, podczas konfiguracji nowej bazy pojawia się błąd w rodzaju:

[28000] [Sybase][ODBC Driver]Invalid user authorization
specification: invalid userid or password
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W tym przypadku połączenie z bazą jest nawiązywane, lecz wystapił problem
podczas identyfikacji użytkownika (login lub hasło - zobacz rozdział W jaki
sposób PC-Market łączy się z bazą?) Należy poprawić wartości UserId i
SerNo w Rejestrze Windows, w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Insoft
PCMWin
Bazy
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