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SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
Współpraca programu Fiskas Tango z kasą Novitus Next
Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania kasy Novitus Next
i programu Fiskas Tango do współpracy, a także uwagi oraz zalecenia dotyczące komunikacji w/w kasy
i programu.
Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się dodatkowo z instrukcją obsługi programu Fiskas Tango oraz z opisami
kasy Novitus Next.

Przygotowanie kasy
Przygotuj kasę do pracy. Podłącz zasilanie, a następnie podłącz kasę do złącza COM (RS) komputera.
Nowe komputery przeważnie nie mają już złącza COM (RS). W takiej sytuacji należy kupić za kilkadziesiąt
złotych konwerter COM na USB i za jego pomocą podłączyć kasę do złącza USB komputera.
Włącz kasę (wciśnij czerwony klawisz na kasie przez 2-3 sek.) i poczekaj aż się uruchomi.
Skonfiguruj kasę za pomocą oprogramowania kasy pokazywanego na tablecie wbudowanym w kasę.
W pierwszej kolejności zdefiniuj pierwszego operatora (menadżera) z uprawnieniami administracyjnymi.
Następnie zaloguj się jako właśnie zdefiniowany operator.
Wejdź do Programowanie/Operatorzy. Dodaj operatora z uprawnieniami kasjera, a w razie potrzeby również
innych operatorów zarówno z uprawnieniami menadżera jak i kasjera.
Zdefiniuj pozostałe dane na kasie na zakładce Programowanie, a w szczególności najważniejsze, tj. Stawki VAT,
Asortymenty. Ponadto Formy płatności, Waluty, Jednostki miary, Formaty kodów ważonych itd.
Przejdź na zakładkę Administracja do opcji Ustawienia. Wejdź do Wymiana
danych, Protokół Tango, Sposób komunikacji. Ustaw/zaznacz RS232.
Wejdź do Wymiana danych, Protokół Tango, Konfiguracja RS232. Ustaw:
Port: COMx (x to nr portu COM na kasie przez, który kasa jest połączona z komputerem).
Prędkość transmisji: 9600
Bitów danych: 8
Bit stopu: 1
Bit parzystości: Brak
Wróć do menu głównego.
W tym momencie kasa jest wstępnie przygotowana do współpracy z Fiskasem Tango.

Przygotowanie programu Fiskas
Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Fiskas z linkiem pod Windows, nie starszą niż
wersja 3.7 02 z 2018-07-30. W razie potrzeby dokonaj aktualizacji Fiskasa Tango.
Uruchom program Fiskas. Wejdź do Konfiguracja programu, naciśnij [F8=zmiana podat.]. Sprawdź, czy
w programie są zdefiniowane poprawnie stawki VAT (tak jak zdefiniowano wcześniej na kasie). W razie
potrzeby dokonaj odp. modyfikacji.
Teraz z menu głównego Fiskasa wejdź do Konfigurowanie kas. Klawiszem [INS] dodaj nową kasę. Pamiętaj by
ustawić:
Model: Tango
Port komunikacyjny: COMx (x to nr portu COM na komputerze przez, który komputer jest połączony z kasą).
Szybkość transmisji: 9600
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Po dodaniu kasy przez [ENTER] wejdź ponownie do okna edycji danych kasy i naciśnij [F6=Param.prog.kom.].
W pokazanym oknie ustaw koniecznie parametry jak opisano niżej.
Kasa > 9999 PLU
T T/N
Bez kontroli EAN
T T/N
Brak zerowania
N T/N
Uzupełniaj z TWR
T T/N
Kasa system
N T/N
Nowy tryb cnn
N T/N
Kasa PS3000
N T/N
Wysyłaj kody dodatkowe N T/N
Teraz w oknie edycji danych kasy naciśnij [F8=Zmiana podat.] i w pokazanym okienku przypisz odp. stawki
VAT z konfiguracji Fiskasa do liter odp. stawkom VAT zaprogramowanym na kasie.
Dalej w oknie edycji danych kasy naciśnij [F4=konfig.] by zainicjować domyślne ustawienia konfiguracyjne dla
kasy. W pokazanym okienku wejdź do opcji 1. Działy towarowe, po tym wyjdź i wróć do menu głównego
Fiskasa.

Komunikacja programu z kasą
Do komunikacji z kasą używaj jedynie opcji dostępnych z menu głównego pod pozycjami:
6 – Programowanie cennika
7 – Odczyt danych z kasy
Nie używaj opcji importu i eksportu konfiguracji dostępnych pod pozycją:
1 – Konfigurowanie kas
W pierwszej kolejności przygotuj cennik za pomocą opcji 6 – Programowanie cennika i prześlij go do kasy.
Przy definiowaniu pozycji w cenniku dla kasy ważne są pola:
Kod towaru ................... :
Skrócona nazwa towaru ........ :
Dział, do którego należy towar :
Podatek VAT .................. :
Cena towaru (z VAT-em) ....... :
Cena otwarta ................. :
Opakowanie ................... :
Tandem ....................... :
Pola podane niżej, nie są w tym modelu kasy wykorzystywane. Zaleca się, by były ustawione tak, jak
podpowiada program.
Cena zaprogramowana ......... :
Powtarzanie .................. :
Sprzedaż pojedyncza .......... :
Tablica halo ..................:
Kod towaru musi być numeryczny.
Skrócona nazwa towaru wysyłana na kasę (w obecnej wersji) jest 18 znakowa.
W polu Dział należy wpisać jeden z nr działów zdefiniowanych na kasie.
Podatek VAT powinien być ustawiony na jedną ze stawek ustawionych na kasie.
Pole Tandem zostawiamy równe 0.
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