Programarea pe articole si conectarea la PC
Legislatia precizeaza ca bonurile fiscale emise sa contina denumirea detaliata a produselor
sau serviciilor prestate. Acest lucru este posibil in trei situatii :
1. Casa de marcat functioneaza in regim "in line" (regim de imprimanta fiscala).
Cel mai folosit si complex mod de lucru. In acest regim casa de marcat este conectata in
permanenta la PC, iar cu ajutorul unui program de vanzare (poate include si gestiune)
compatibil se pot trimite informatii catre casa de marcat, aceasta tiparind bonuri fiscale.
Operatorul trimite toate comenzile de vanzare din PC, nemaifiind folosita tastatura casei de
ma rcat
Pentru functionarea in acest mod, majoritatea programelor de vanzare si gestiune
folosesc ca intermediar un driver de comunicare fprwin.exe care se poate descarca de la
sectiunea :
Download> >Drivere Comunicatie Activa> > Pentru casa de marcat> > Driver imprimanta
fiscala
2009.

Va rugam sa consultati oferta de software pentru mai multe detalii despre
programele de vanzare si despre driverele de comunicare.
Dezavantaj : Fiecare linie de comanda are nevoie de un PC "front-office" cu
program propriu de vanzare si care este foarte adesea conectat cu alt PC in "back-office" .
Costuri de integrare ridicate (un PC pentru fiecare punct) daca sunt mai multe case in aceeasi
locatie.
Avantaj : Accesarea unui numar practic nelimitat de produse din programul de
vanzare si impreuna cu un cititor laser si un sertar de bani se poate obtine un sistem
compact fiabil, modular. Are multa mobilitate prin conectarea la internet sau optimizarea
pentru orice punct de vanzare (retail, restaurant, servicii.)
Oferim gratuit liste de articole, ce cuprind cele mai uzuale articole alimentare si
nealimentare, cu /fara coduri de bare memorate. Dezavantajul este ca nu toate produsele
din unitatea dumneavoastra sunt cuprise in aceste liste.
De aceea se fac programari suplimentare de articole care numai in baza contractului se fac
gratuit.
2. Casa de marcat functioneaza in regim "off-Line" independent de PC.
Casa de marcat are inscris in memoria proprie articolele pe care le comercializati
(cod intern, denumire, cod bare, Departament, liber/blocat la vanzare, vanzare la cantitati
negative, cota tva, etc).
GIP TRONIC SERVICE 96 va ofera in pretul casei de marcat introducerea listei initiale
de articole. Articolele pot avea pretul memorat sau pot avea pretul la liber (se tasteaza in
momentul vanzarii). Operatiunea de introducere a articolelor se face in momentul
fiscalizarii. In cazul in care aveti un numar mare de articole (peste 30) va recomandam sa
ne furnizati lista, in format electronic sau pe hartie, cu cateva zile inainte de introducerea
acesteia, pentru a putea sa o listam in programul ECR Helper 2009.
Introducerea de articole in casa de marcat se face gratuit in baza contractului de
service sau contra cost daca nu beneficiati de un contract de service.
Baza de date din casa poate fi citita oricand prin interfata de PC pentru a vedea
evolutia stocului la fiecare produs.
Orice programare in/din baza de date poate fi modificata ulterior cu ajutorul
programului gratuit ECR Helper 2009 care se poate descarca din sectiunea :
Download> >Drivere Comunicatie Activa> > Pentru casa de marcat> > ECR Helper 2009

Dezavantaj : Limitarea numarului de articole la capacitatea memoriei casei. Fara
ajutorul unui cititor cod bare, accesarea articolelor se face numai dupa codul intern .
Avantaj : Costuri de integrare reduse . Conectarea la PC se face doar pentru
descarcarea si incarcarea ocazionala a unor informatii, cum ar fi programarea de articole,
citirea unor rapoarte.etc.
3. Casa de marcat functioneaza in regim "on-line".
In acest regim de lucru casa / casele de marcat este conectata la un singur PC de obicei
aflat in back-office. Operatorul lucreaza pe casa de marcat. scaneaza produsul cu ajutorul
cititorului de cod de bare, iar casa de marcat dupa interogarea prin retea a bazei de date
unice aflata in PC, va inregistra si tiparii instantaneu denumirea produsului, pretul precum si
celelalte caracteristici ale produsului din calculator.
Dezavantaj : modul de lucru fara cititor cod bare face greoaie apelarea unui produs
dintr-o baza de date de mii de produse . Nu se poate cauta rapid un produs dupa criteriu
"denumire".
Avantaj : Numar nelimitat de articole. Costuri de integrare medii. Este un singur
calculator pentru mai multe case. Se poate conecta optional un afisaj extern 2x20 caractere
pentru imbunatatirea vizualizarii mesajelor, inclusiv a celor publicitare.

