Фискална Каса

ISKRA-S 200

1. Увод
Електронска каса ISKRA-S 200 конструктивно је веома једноставан уређај, али има
изванредне карактеристике.
Одговара свим законским захтевима за ову врсту уређаја.

Каса кориснику пружа много различитих и веома корисних могућности за контролу и вођење
продаје производа и услуга у објекту.
Каса се на веома једноставан начин може прилагодити различитим потребама корисника.

Пажња:

– Пре него што почне да користи касу, корисник мора да се детаљно
упозна са овим упутством.

– Гаранција за касу не важи за кварове који су настали неправилном
употребом и непоштовањем инструкција у Упутству за употребу.
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2. Општи подаци
2.1. Објашњење појмова и скраћенице

У овом Упутству коришћени су бројни појмови са којима корисник можда није упознат.
Детаљно објашњење ових термина може се наћи у уредбама и законским текстовима који
прописују примену каса са фискалном меморијом.
Основни појмови су следећи:

Артикал (производ или услуга) представља основну јединицу продаје. За сваки артикал који

се налази у продаји корисник касе треба да припреми низ података. Уношење тих података у касу
назива се Програмирање података о артиклима. Описано је у поглављу 4.3.

Одељење је група артикала. Постоји много начина да се дефинише одељење. Описани су у

поглављу 4.5.

Фискални исечак је фискални документ који каса штампа у току продаје и који касир мора

да преда купцу после извршеног плаћања (појам одговара некадашњем рачуну или каса бону).

Фискални документ је документ који издаје фискална каса и који у свом последњем реду
има утиснут фискални лого Републике Србије.
У тексту је коришћен велики број скраћеница. Њихово значење је следеће:

ЕКФМ
Електронска каса са фискалном меморијом
ФМ
Фискална меморија
ОМ
Оперативна меморија
PC
Персонални рачунар (енглеска скраћеница)
RS-232 Комуникациони порт за прикључивање других уређаја (енглеска скраћеница)
ИБ, ИБФМ Идентификациони број (фискалног модула)
УПВ
унапред подешена вредност, тј. вредност појединих параметра које је подесио
произвођач при изради касе
ASCII
Нумерички кодови слова и знакова по ASCII стандарду (енглеска скраћеница)
ЕВ
електронска вага

2.2. Упознавање са ЕКФМ
Каса ISKRA-S 200 приказана је на следећој слици.
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Опис:
1. Принтер и поклопац принтера са
зупчастим ножем за кидање траке
2. Дисплеј за касира
3. Тастатура

2
3

Каса ISKRA-S 200
Каса има следеће основне делове:

1. Принтер и поклопац принтера

2. Дисплеј за касира и клијента (екстерни, није на слици)

3. Тастатура

(остали нису на слици)

4. Фискална меморија
5. Сервисна књижица

6. Извод (прикључак) за додатну опрему.

2.2.1. Принтер

Термопринтер типа “ТР 02”, омогућује штампање фискалних исечака и других фискалних и
службених докумената. Идентични подаци штампају се и на контролној траци. Принтер штампа на
свакој траци по 18 знакова у једном реду. За принтер није потребно никакво посебно одржавање,
осим евентуалног чишћења од прашине.

2.2.2. Дисплеј за касира и дисплеј за клијента

ЕКФМ има два дисплеја: дисплеј за клијента (десет цифара) и дисплеј за оператера/касира (10
цифара). Дисплеј за клијента прикључује се на одговарајући конектор и поставља према потреби,
одвојено од касе. Дисплеји имају неколико функција:
- омогућују да се прате подаци унесени преко тастатуре,

- сигнализирају појаву грешке (исписујући поруке о грешкама) и
- приказују текуће време/текући датум.
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2.2.3. Тастатура и намена тастера
Изглед тастатуре касе ISKRA-S 200 приказан је на следећој слици.

Изглед тастатуре
Преко тастатуре се управља радом касе. Сваки тастер има више различитих намена.

Намене сваког од тастера детаљно су описане у наставку упутства, а табеларно су приказане на
крају упутства, у поглављу 7.1.
Тастери са бројевима од

0 до 9, ) и ; називају се нумеричка тастатура.

2.2.4. Фискална меморија

Фискална меморија је један од најважнијих делова фискалне касе. Налази се унутар касе,
заливена епокси смолом за кућиште касе. Корисник нема никакве потребе и не сме да отвара
касу јер је она пломбирана, како споља, тако и изнутра. У фискалну меморију уписују се сви
подаци о раду касе. Брисање или промена тих података није могућа. ЕКФМ не може да ради без
модула фискалне меморије.

Осим фискалне меорије, каса има и оперативну и радну меморију. У оперативној меморији налази се програм који управља радом касе, као и сви подаци унети у касу у поступку програмирања. У радној меморији налазе се подаци о оствареном промету. Ови подаци се сваки дан пребацују
у фискалну меморију поступком формирања дневног извештаја.

2.2.5. Сервисна књижица

Уз ЕКФМ се доставља “Сервисна књижица”. Она се састоји од 8 делова са нумерисаним страницама. Сервисна књижица је саставни део ЕКФМ. Мора се чувати заједно са фискалном касом и
приложити при контроли пореских органа, као и приликом сервисирања. У сервисну књижицу
сервисер уноси неопходне податке. Сервисна књижица се чува све време коришћења ЕКФМ.
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У случају губитка, оштећења или уништења Сервисне књижице, корисник је дужан да у року од
три дана обавести Пореску службу у месту где се налази објекат. Након достављања докумената
оверених од стране Пореске службе, произвођач издаје дупликат Сервисне књижице. Сервисна
књижица је тада означена као Дупликат.

2.2.6. Извод (прикључак) за додатну опрему
Каса ISKRA-S 200 може се користити потпуно самостално или са додатном опремом. Као
додатна опрема могу се користити РС (непрекидно или повремено), баркод читач, електронска
вага и фиока за држање новца. За прикључивање ових уређаја постоји извод (прикључак) RS-232
са десне стране касе.
Кориснику се препоручује да додатну опрему набави преко овлашћеног сервиса.

Кварови настали услед прикључивања неодговарајуће опреме не подлежу гаранцији.
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3. Припрема касе за рад
3.1. Преузимање касе. Фискализација

Купац преузима касу у складу са сачињеним уговором.

Фискализацију касе врши овлашћени сервисер у присуству овлашћеног радника Пореске
управе и корисника касе. Ако купац покуша да уради фискализацију сам, практично ће уништити
касу јер фискализација није могућа два пута. У том случају произвођач не сноси никакву
одговорност.

Корисник мора да води рачуна да се у току коришћења касе не оштети сервисна пломба и
налепница са ИБ фискалног модула.
Пре него што се ЕКФМ фискализује, сви извештаји и исечци имају натпис “И Н Ф О”, без
фискалног знака. После фискализације, фискални документи имају на свом крају фискални лого
Републике Србије а прегледни извештаји имају натпис “СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ”.

3.2. Укључивање касе. Постављање папира
Каса ISKRA-S 200 прикључује се на мрежни напон 220V ( ± 10%) 50 Hz. Касу треба поставити на равну, стабилну подлогу, на месту које није превише изложено сунчевим зракама. Каса
мора да буде заштићена од прашине и од прскања било какве течности. Са касом треба да се
поступа пажљиво.
Да би каса радила, у њу мора да се постави трака за штампање. Користи се папир који има
следеће особине:

Термо папир са термалним намазом са једне стране
Дебљина хартије - 0,05 + 0,01 /-0.005 мм
Ширина хартије - 2Х28мм +/-0,5 мм
Спољни пречник ролне - 49,2+/-1,0 мм

Најбољи резултати постижу се ако траку набављате преко овлашћеног сервиса.
Да би се правилно поставила трака, треба урадити следеће:
1. Поцепати почетак папирне ролне и маказама укосо отсећи крај папира.

2. (Види слику на следећој страни) Скинути заштитни поклопац и ставити две ролне термо траке (клијентску траку (1 на слици) и контролну траку (4)), између дискова моталице (3) на
осовину држача (7), тако да се при одмотавању са предње стране види спољна страна папира, са
термо слојем, као на слици. Ако се ролна окрене наопачке, извештаји неће бити штампани.
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3. Подићи полугу принтера (5 на слици)
4. Угурати и једну и другу траку испод гумених ваљака бар 1 цм
5. Притиснути полугу принтера (5)
6. Помоћу тастера

∼ покренути ваљке док папир не почне да излази

7. Ако трака излази укосо или се гужва дуж ивице, поново притиснути полугу (1), поравнати и
центрирати траку и подићи полугу (1)
8. Крајеве обе ролне треба провући кроз прорез на поклопцу са ножем за папир. Контролну
траку провући кроз прорез на осовини моталице (3). Намотати контролну траку руком, док се не
затегне.

1

4
6

5

8

2

9
3
Слика 1
1 - Клијентска трака
2 - Пломба
3 - Моталица
4 - Контролна трака
5 – Полуга принтера
6 - Принтер

Слика 2

8 - Поклопац принтера с ножем

9 - Извод за спољни дисплеј

7

10
Слика 3

7 – Држач траке

10 – Извод за фиоку
10-Извод за

Делови касе и механизма за папир
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При скидању контролне траке треба скинути заштитну гумицу са леве стране и извући осовину
из моталице.
На намотаној траци треба написати датум скидања, ако се тај датум не види на последњем
штампаном извештају. Траку залепити селотејпом и чувати на мрачном месту, далеко од извора
влаге и топлоте.
Контролна трака мора се чувати најмање годину дана.

При првом укључивању, каса врши тестирање меморије са артиклима (одбројава од 0 до 14900)
и након тога на папиру штампа поруку:
ПОДЕСИТИ ДАТУМ И ВРЕМЕ.

Треба унети тачан датум у формату ДДММГГ, притиснути }, затим унети тачно време у

формату ХХММ, притиснути } и онда притиснути [ . Каса је спремна за рад. При следећим
укључивањима овај поступак се не понавља.
Кад је каса укључена и спремна за рад, на дисплеју оператeра исписано је [P

-----].

Корисник мора да уради следеће активности са касом да би могао да почне са
њеним коришћењем у складу са важећим прописима:
1. Да постави папир и укључи касу

(према поглављу 3.2.).

2. Да програмира системске параметре касе

(према поглављу 4.1.).

4. Да припреми и програмира податке о артиклима

(према поглављу 4.3.).

6. Да обучи касире како се користи каса

(према глави 5.).

3. Да програмира пореске стопе

5. Да програмира имена и лозинке касира

7. Да научи како се формирају дневни извештаји

(према поглављу 4.2.).

(према поглављу 4.4.).

(према поглављу 6.2.1.).

Корисник може да уради следеће активности које ће му помоћи у вођењу посла:
1. Да организује робу и услуге по одељењима

2. Да програмира заглавље фискалног исечка

(према поглављу 4.5.).
(према поглављу 4.6.).

3. Да научи како се формирају информативни извештаји (према 6.1.).
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3.3. Избор режима рада
ЕКФМ ISKRA-S 200 има пет режима рада:
-

-

«П»: режим Програмирања. У овом режиму врше се сва програмирања параметара и
података касе. Поступци су описани у глави 4.
«Р»: режим Регистрације (продаје). У овом режиму врши се продаја артикала. Поступак
је описан у глави 5.
«Ч»: режим контролног Читања извештаја. У овом режиму корисник може да изврши
очитавања различитих корисних података и да формира дневни извештај. Опис је дат у
глави 6.
«Н»: режим читања и Нулирања извештаја. И у овом режиму врше се контролна
очитавања података. Опис је дат у глави 6.
«F»: режим рада са ФМ. У овом режиму очитавају се подаци из фискалне меморије.
Корисник ретко има потребу да врши ова очитавања.

Избор режима рада врши се узастопним притискањем тастера { док се на дисплеју не појави

очекивана ознака. Након тога треба унети одговарајућу лозинку. За сваки режим рада корисник
мора да зна лозинку. Лозинка код ове врсте касе има улогу кључа: помоћу лозинке може да се
активира одговарајући режим рада и да се извршавају одређене операције.
Рад у изабраном режиму могућ је тек након уношења исправне лозинке.
У наставку овог Упутства показан је велики број примера који детаљно и јасно илуструју начин
рада са касом ISKRA-S 200. Сваки пример објашњен је у табели која има следећи облик:
Притиснути тастери

Тастери које треба
притиснути

Стање на
дисплеју

Видљиви резултат

Опис

Активности

Потребна припрема

Опис потребних активности
Опис података на дисплеју
Опис потребних активности
Ситуација на крају програмирања
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4. Програмирање параметара и података ЕКФМ
Сваки корисник мора да програмира своју касу. Касу треба програмирати пре фискализације
како би након фискализације могла одмах да се користи, у складу са прописима.

Програмирање касе ISKRA-S 200 врши се тако што се на тачно одређен начин у касу уносе
вредности појединих параметара и података. Постоји велики број параметара и података
помоћу којих се рад касе прилагођава потребама корисника.
На почетку програмирања касе прво треба изабрати режим програмирања. Поступак је показан
у следећем примеру:

Избор режима програмирања
Притиснути
тастери

{...{

30000

Стање на дисплеју

Опис

Активности

Укључити касу и поставити папир

Притискати тастер { док се не појави П

[П

- - - - -]

[ПРОГ

]

Унети УПВ лозинке за режим програмирања
(30000) преко нумеричке тастатуре

Каса је у режиму програмирања

Следећи корак јесте избор параметара које корисник жели да програмира.
Параметри и подаци подељени су у неколико група:
Системски параметри
Подаци о пореским стопама
Подаци о артиклима
Подаци о касирима

Подаци о одељењима
Подаци о заглављу фискалног исечка

(програмирање почиње са тастером <)
(програмирање почиње са тастером +)
(програмирање почиње са тастером ?)
(програмирање почиње са тастером ,)
(видети поглавље 4.5)
(програмирање почиње са тастером −).

У наставку текста детаљно је описано значење свих параметара и података, као и поступак
програмирања, тј. уношења и измене сваке групе података.
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4.1. Програмирање системских параметара

Програмирање системских параметара је први корак у програмирању касе. Преко системских
параметара управља се радом касе. Треба их подесити на почетку рада са касом. Ови параметри
касније се мењају веома ретко. У следећој табели наведени су сви системски параметри касе.
Број
Значење и могуће вредности
УПВ
парам.
01
Број децимала који се користи у новчаним износима (0 или 2)
2
05
Контрола начина штампања фискалног исечка, пет цифара, са
значењем (слева удесно):
прва: Претходна штампа заглавља (1),
друга: Број редова заглављу фискалног документа (осим обавезна два
12007
реда са ПИБ и ИБФМ) (од 0 до 6)
трећа: Број редова у рекламном блоку фискалног исечка
четврта и пета: Број празних редова између фискалних исечака (од 0
до 31 реда). УПВ је 07.
06
Текући датум (не мањи од претходно унесеног) у формату ДДММГГ
07
Тренутно време (не мање од претходно унесеног, осим у промени за
+/-60 минута из зимског у летње време и обрнуто) у формату ХХММ
11
Контрола начина штампања извештаја, три цифре, са значењем (слева
удесно):
прва: дозвола (вредност 0) или забрана (вредност 1) штампања
стања одељења без робе (види 6.1.2.)
000
друга: дозвола (вредност 0) или забрана (вредност 1) штампања
регистара касира без промета (види 6.1.5.)
трећа: дозвола (вредност 0) или забрана (вредност 1) штампања
регистара временских зона (1 зона=1час) без промета (види (6.1.8.)
17
не користи се
0.00
18
не користи се
0.00
19
Лозинка за приступ режиму F (9 и било који 6-цифрени број)
9999999
20
Лозинка за приступ режиму Ч (1 и било који 4-цифрени број)
10000
21
Лозинка за приступ режиму Н (2 и било који 4-цифрени број)
20000
22
Лозинка за приступ режиму П (3 и било који 5-цифрени број)
30000
23
Редни број ЕКФМ у објекту (редни број касе)
1
27
Режим рада комуникационог порта RS-232: 0-каса ће радити са баркод
0
читачем и вагом, 1-каса ће радити са PC на том порту
43
Висина рекламног знака у рекламном блоку (0 до 4 реда)
0
46
Контрола начина штампања фискалног исечка, четири цифре, са
значењем (слева удесно):
прва: Не користи се, увек 0,
0000
друга: Штампа се празна линија после ПИБ (0 или 1)
трећа: Не користи се, увек 0,
четврта: Штампа се празна линија испред укупног износа (0 или 1)
11
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Поступак програмирања системских параметара
Притиснути
тастери

[ПРОГ

<
}
}
}

}

[01

[05

]

2]

12007]

Каса је у режиму програмирања

Активности

Изабрати режим П

Притиснути <.
01 - (парам. 01) број децимала у исписаним ценама)
2 - УПВ.
Унети вредност (0 или 2),

затим притиснути }
05-(број редова у заглављу и рекламном блоку)
12007 - УПВ.
Унети пет цифара, према горњој табели,
затим: притиснути }

[06

230503]

06-(текући датум)
230503 - текући датум (нпр. 23. мај 2003.год).
Унети датум, не мањи од текућег

затим притиснути }

[07

0913]

07-(текуће време)
0913 - текуће време (нпр. 09 часова и 13 мин.)

Могућа само промена времена за +60 минута (последње недеље
у октобру) и –60 минута, (последње недеље у марту). Осим тих
промена (ако сат јако одступа од тачног времена), време може
да подеси само овлашћени сервисер.

[11

000]

притиснути }
11-(контр. начина штампања, види горњу табелу)
000 – УПВ.
Унети три цифре, свака 0 или 1, према горњој табели

}

[17

0.00]

17-(не користи се)

}

[18

0.00]

18-(не користи се)

}

[19

9999999]

}
12

Опис

На дисплеју

[20

10000]

затим притиснути }
притиснути }
притиснути }

19-(лозинка за приступ режиму «F»)
9999999 – УПВ
(промена могућа, 7 цифара, али није неопходна)
20-(лозинка за приступ режиму «Ч»)

затим притиснути }
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10000 – УПВ
(промена могућа, 5 цифара, али није неопходна)

}
}
}
}
}
}

затим притиснути }

[21

20000]

21-(лозинка за приступ режиму «Н»)
20000 – УПВ
(промена могућа, 5 цифара, али није неопходна)

затим притиснути }

[22

30000]

22-(лозинка за приступ режиму «П»)
30000 – УПВ
(промена могућа, 5 цифара, али није неопходна)

затим притиснути }

[23

1]

23-(редни број ЕКФМ у објекту)
1 – УПВ
Унети редни број касе у објекту,

затим притиснути }

[27

[43

0]

0]

27-(режим рада RS-232 на ЕКФМ):
0 – УПВ
Унети податак (види табелу)
43-(висина рекламног знака)
0 – УПВ

затим притиснути }

Унети вредност (0 до 4)

затим притиснути }

[46

0000]

46-(контрола начина штампања)
0000 – УПВ
Унети податке (види табелу)

}

[55

0]

55-(не користи се)

}

[01

2]

Поново на почетку

[

[ПРОГ

]

затим притиснути }
притиснути }

За крај притиснути [

Каса поново у режиму програмирања

Сваком параметру може се приступити и директно, без проласка кроз све остале параметре. У
режиму програмирања треба укуцати жељени број параметра и <. После промене вредности
жељеног параметра наставак је исти као и за већ описане примере програмирања.
У току програмирања системских параметара могуће је њихово штампање притиском на −
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УНОШЕЊЕ НОВИХ ВРЕДНОСТИ ПАРАМЕТАРА И ПОДАТАКА (осим цене атикла,
види поглавље 4.3.) МОГУЋЕ ЈЕ САМО АКО ЈЕ ПРЕТХОДНО ФОРМИРАН ДНЕВНИ
ИЗВЕШТАЈ, ТЈ. АКО ЈЕ РАДНА МЕМОРИЈА КАСЕ ПРАЗНА.

4.2. Програмирање пореских стопа

ЕКФМ је предвиђена за девет различитих пореских стопа, у складу са важећим прописима.
Пореске стопе користе се при програмирању података о артиклима и за обрачун пореза при
штампању извештаја.

Према прописима, у радном веку фискалног модула дозвољено је до 30 промена пореских стопа. При промени једне или више пореских стопа, нове вредности записују се у фискалну меморију.
Треба бити веома опрезан и не експериментисати са променама пореских стопа.

Ако је продаја по некој од пореских стопа забрањена, у току програмирања процента те стопе

треба притиснути тастер .. На дисплеју се тада приказује - - -.

Пореске стопе означене су следећим ознакама: А, Г, Д, Ђ, Е, Ж, И, Ј, К.

Поступак програмирања пореских стопа
Притиснути
тастери

[ПРОГ

+

Опис

На дисплеју

[1

Активности

Изабрати режим П
Притиснути +

]
0.00]

1 - број пореске стопе.
0.00 – УПВ.
Нова вредност уноси се преко нумеричке тастатуре.
Пример: Унос 20% за прву («А») пореску стопу.

Унети 20;00 }.

20;00 }.
[

[1
[ПРОГ

20.00]
]

За прелаз на следећу пореску стопу }.
За излаз притиснути [.

Каса поново у режиму програмирања

4.3. Програмирање података о артиклима

Према прописима Републике Србије, преко фискалне касе могућа је само продаја артикала и
услуга које су унете у меморију касе. Да би програмирање било једноставније, за сваки артикал
или услугу треба унапред припремити податке набројане у следећој табели:
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Подаци о артиклима
Број
податка

01
02

Врста податка и могуће вредности
Број (у опсегу од 0001 до 14900) – шифра под којом се артикал
чува у меморији
Цена артикла (до девет цифара). Не дозвољава се вредност 0.00

шестоцифрена вредност са следећим значењем (слева удесно):
прва и друга цифра: Одељење артикла (од 01 до 20)
трећа цифра:
Пореска стопа (од 1 до 9)
четврта цифра:
Забрана (вредн. 0) или дозвола (вредн. 1)
јединичне продаје артикла (види 5.9)
пета цифра:
Забрана (вредност 0) или дозвола
(вредност 1) продаје ситних количина
артикла
шеста цифра:
Не користи се (0 или 1)

03

Назив артикла, до 12 знакова, уноси се помоћу таблице ASCII
кодова

04

Количина артикла на залихама (до 9 цифара), ако се користи
УПВ (999999.999) каса не прати количину артикла на залихама

05
06

баркод артикла (унет ручно или помоћу баркод читача)
Мерна јединица артикла, број од 1 до 10, са значењем:
1
килограм (/кг)
6
тона (/т)
2
литар (/л)
7
грам (/г)
метар (/м)
8
киловат-час (/kWh)
3
4
квадратни метар (/м2)
9
комада (ком)
5
кубни метар (/м3)
10
без мерне јединице

УПВ

први
незаузет број
0.00

012010

908Е8180
(РОБА)
999999.999
BC-------

...

Међу овим подацима за сваки артикал МОРАЈУ СЕ ПРИПРЕМИТИ ШИФРА, ЦЕНА,
НАЗИВ, ПОРЕСКА СТОПА И МЕРНА ЈЕДИНИЦА.
Остали подаци нису неопходни. Податак о одељењу користан је због организације процеса
продаје, продаја ситних делова потребна је само за робу која се продаје на мерење, баркод
значајно олакшава продају али није неопходан, а јединична продаја користи се веома ретко.
Програмирање података о артиклима могуће је само после формирања дневног
извештаја. Ако је продаја у току, подаци у каси не могу се мењати. Може се мењати само
цена артикла. Начин промене цене у том случају описан је у наставку.
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Програмирање текстуалних података врши се тако што се уместо слова или знака који треба
унети, уносе два знака из табеле ASCII кодова, помоћу нумеричке тастатуре. Латиничним словима
у табели (које треба унети) одговарају следећи тастери:

"A" - !

"B" - ≅

"C" - #

"E" - <

"D" - ∃

"F" - >

Таблица ASCII кодова за све симболе који се могу штампати у документима

А = 41
B = 42
C = 43
D = 44
E = 45
F = 46
G = 47
H = 48
I = 49
J = 4A
K = 4B
L = 4C
M = 4D
N = 4E
0 = 4F
P = 50
Q = 51
R = 52
S = 53
T = 54
U = 55
V = 56
W = 57
X = 58
Y = 59
Z = 5A

16

а = 61
b = 62
c = 63
d = 64
e = 65
f = 66
g = 67
h = 68
i = 69
j = 6A
k = 6B
l = 6C
m = 6D
n = 6E
o = 6F
p = 70
q = 71
r = 72
s = 73
t = 74
u = 75
v = 76
w = 77
x = 78
y = 79
z = 7A

Слова
A = 80
Б = 81
В = 82
Г = 83
Д = 84
Е = 85
Ж = 86
З = 87
И = 88
Ј = 89
К = 8А
Л = 8В
М = 8С
Н = 8D
O = 8E
П = 8F
Р = 90
C = 91
T = 92
У = 93
Ф = 94
Х = 95
Ц = 96
Ч = 97
Ш = 98
Ћ = 99
Љ = 9А
Њ = 9В
` = 9С
Џ = 9D
Ђ = 9Е

a = A0
б = А1
в = А2
г = А3
д = А4
е = А5
ж = А6
з = А7
и = А8
ј = А9
к = АА
л = АВ
м = АС
н = АD
o = AE
п = AF
р = B0
c = B1
т = В2
у = В3
ф = В4
х = В5
ц = В6
ч = B7
ш = B8
ћ = В9
љ = ВА
њ = ВВ
` = ВС
џ = ВD
ђ = ВЕ

Цифре

Друге ознаке

0 = 39
1 = 31
2 = 32
3 = 33
4 = 34
5 = 35
6 = 36
7 = 37
8 = 38
9 = 39

= 20
! = 21
“ = 22
# = 23
$ = 24
% = 25
& = 26
‘ = 27
( = 28
) = 29
* = 2A
+ = 2B
, = 2C
- = 2D
. = 2E
/ = 2F
: = 3A
; = 3B
< = 3C
= = 3D
> = 3E
? = 3F
@ = 40
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Поступак програмирања артикала
Притиснути
тастери

На дисплеју

Опис

Активности

Изабрати режим П

Програмирање почиње уносом шифре (редног

[ПРОГ

1и?

40;00

[0001
[

[

]

01]
0.00]

40.00]

броја) артикла и притиском на тастер ?.
Ако се ради о већ коришћеној шифри (редном броју),
приступа се постојећим подацима за тај артикал.
Пример: за унос података о артиклу са шифром 1,

притиснути узастопно тастере 1 и ?
0001 - шифра артикла
01 - број податка: цена (краткотрајно на дисплеју)
0.00 – УПВ за цену
Нова вредност цене уноси се преко нумеричке
тастатуре. Цена мора да буде различита од нуле.
Пример: Цена артикла је 40.00 дин.
Унети 40;00 }
НАПОМЕНА: Ако је артикал био раније
програмиран са другом ценом, или се врши
промена цене артикла у току продаје, нова цена
уноси се са

/, } а затим поново }

}

[0001
02]
[
012010]

}

[0001
03]
[908Е8180 ]

0001 - шифра артикла
02 - број податка (види претходну табелу)
012010 - УПВ.

Нове вредности, а затим }

0001 – шифра артикла
03 – број податка: назив артикла
908Е8180 (РОБА 0001) - УПВ (односно одговарајући
број који је на реду).
Назив артикла уноси се преко таблице ASCII кодова,
нпр. за реч МЛЕКО треба унети 8C 8B 85 8A 8E

затим }

}

[0001
04]
[999999.999]

0001 - шифра артикла
04 - број податка: количина на залихама (до 9 циф.).
999999.999 - УПВ, што значи да каса не прати
количину артикла са овом шифром на залихама.
Постоји четири начина за наставак:
1) Упис бројне вредности и }
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2) Увећање: упис додате количине и тастер <

3) Смањивање: упис изашле количине и тастер >

} или < или >

[0001
05]
[ВС - - - - - - ]

[ВС

}

[0001
[

0]

06]
...]

4) Без праћења количине на залихама, само }
0001 – шифра артикла
05 – број податка: баркод артикла.
[BC - - - - - - -] – УПВ, показује да баркод није
испрограмиран.
Баркод се уноси преко баркод скенера или
тастатуре. Треба да буде већи од 6 цифара. Ако је
баркод унет исправно, на дисплеју се приказује:
Баркод се поништава (ако је потребно) са .

Притиснути }

0001 – шифра артикла
06 – број податка: мерна јединица артикла.
. . . – УПВ (значи да мора да се програмира).
Уноси се број од 1 до 10, према претходној табели,
Завршено је програмирање података артикла 0001.
Сада је могуће:
1) Притиском на тастер } прећи на први податак
истог артикла,

2) Притиском на тастер [ прећи на режим

програмирања, а затим са ? прећи на програмирање
првог непрограмираног артикла.

нпр. [

3) Унети неку већ употребљену шифру артикла и ?.

[ПРОГ

]

Каса поново у режиму програмирања

4.4. Програмирање имена и лозинке касира
Каса ISKRA S-200 омогућује рад од једног до шест различитих касира.
За сваког касира који ради са касом уносе се два податка: име које ће бити штампано на сваком
фискалном исечку који он изда и лозинка помоћу које касир приступа раду на каси.
Сваки касир мора да запамти свој редни број и лозинку јер без тога неће моћи да приступи
раду на каси.
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Програмирање се врши на следећи начин:

Поступак програмирања имена и лозинке касира
Притиснути
тастери

На дисплеју

[ПРОГ

,

}

Опис

Активности

Изабрати режим П
Притиснути ,

]

[0001
01]
[8А809188 ]

[0001
02]
[
1111]

0001-број касира,
01-први параметар (име)
8А809188 (КАСИР 01) - УПВ.
Име касира (до 12 симбола) уноси се преко таблице
ASCII кодова (видети 4.3.)

затим притиснути }
02-други параметар (лозинка)

0001-број касира,
1111 - УПВ.
Унети лозинку која садржи 4 цифре.

затим притиснути } за прелаз на програмирање

нпр. [

података следећег касира, на крају [

[ПРОГ

]

Каса поново у режиму програмирања

4.5. Програмирање назива одељења

Постоји више начина да се дефинише одељење. Одељење може да буде одређени сектор (део
продавнице), или група сродних артикала, или група артикала од једног добављача или на било
који начин формирана група.
Ако корисник не жели да програмира одељења, каса ће све артикле евидентирати у
одељењу 01.
Програмирање одељења подразумева уношење назива који ће помоћи власнику у вођењу посла.
Постоји могућност програмирања и коришћења до осам различитих одељења.
Осим назива одељења, може да се програмира и функција тастера одељења као брзог тастера,
тј. тастера за брзо уношење неког артикла који се веома често продаје. Сваки од тастера одељења,

! ∃ може да се програмира као брзи тастер. У комбинацији са / добијају се још 4 брза

од до
тастера.
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За програмирање назива одељења, са нумеричке тастатуре уноси се број одговарајућег одељења а

!

затим притиска .
Пример: Програмирање назива одељења број 7.

Поступак програмирања назива одељења
Притиснути
тастери

На дисплеју

[ПРОГ

7!

}

[7
[

Опис

Активности

Изабрати режим П
Притиснути

]
0001]
]

7!

7 – редни број одељења.
0001 – број параметра, назив
(празан дисплеј) – УПВ.
Назив одељења (до 12 симбола) уноси се преко
таблице ASCII кодова (видети 4.3.). Нпр. за назив
ОДЕЋА треба унети 8Е 84 85 99 80

затим притиснути }

[7
[

0002]
0]

7 - редни број одељења.
0002 - број параметра, шифра артикла за брзи тастер
0 - УПВ.
Унети шифру артикла која садржи до 5 цифара.

затим } за прелаз на програмирање података

нпр. [

следећег одељења, на крају [

[ПРОГ

]

Каса поново у режиму програмирања

4.6. Програмирање заглавља фискалног исечка

Законом су предвиђена два текстуална блока у фискалном исечку.

Први блок назива се заглавље. Штампа се на почетку сваког фискалног документа и садржи део
са именом и адресом фирме (до 6 редова) и ОБАВЕЗНА два реда који садрже ПИБ и ИБФМ.
Други блок назива се рекламни блок. Штампа се само на фискалном исечку и садржи од 0 до 6
редова слободно изабраног рекламног текста.
У поступку програмирања заглавља може се програмирати до 12 редова текста.
Редови 1-6 штампају се у заглављу, а редови 7-12 у рекламном блоку.

То значи да у случају да корисник жели да програмира по два реда текста у заглављу и у
рекламном блоку, треба да подеси другу и трећу цифру системског параметра 05 на вредност 22
(видети поглавље 4.1.), а текст треба унети у редове 1, 2, 7 и 8.
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Ако се програмира већи број редова у заглављу фискалног исечка, каса ће трошити више
папира али ће купци имати на располагању адресе, телефоне, разне рекламне поруке, итд.
Садржај оба блока програмира се (тј. уноси у меморију касе) ред по ред од првог до дванаестог,
на следећи начин:

Поступак програмирања заглавља
Притиснути
тастери

На дисплеју

[ПРОГ

−

кодови и

кодиви и

}

[0002
[80849085

Активности

Изабрати режим П
Притиснути −

]

[0001
]
[9488908C ]

}

Опис

]
]

[0003
]
[20202020 ]

1 - први ред (краткотрајно на дисплеју)
9488908C (ФИРМА:) - УПВ
Први ред текста (до 18 симбола) уноси се преко
таблице ASCII кодова (видети 4.3.)

затим притиснути }
2 - други ред (краткотрајно на дисплеју)
80849085 (АДРЕСА:) - УПВ
Други ред текста (до 18 симбола) уноси се преко
таблице ASCII кодова (видети 4.3.)

затим притиснути }
3 - трећи ред (краткотрајно на дисплеју)
20202020 (празна места) – УПВ
Трећи ред текста (до 18 симбола) уноси се преко
таблице ASCII кодова (видети 4.3.)
Трећи и остали редови немају УПВ.
затим притиснути }

Поступак се понавља све до 12. реда

Уносе се само они редови које корисник жели, на

[

[ПРОГ

]

Каса поново у режиму програмирања

крају [
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5. Рад касира са ЕКФМ
5.1. Почетак рада касира. Уношење лозинке
Продају производа преко ЕКФМ врши касир. Каса ISKRA-S 200 омогућује рад од једног до
шест различитих касира.

На почетку радног дана или смене, сваки касир, пре било какве продаје, треба да уради следеће
кораке:
1) Да доведе касу у режим «Р», притискањем тастера { док се на дисплеју не појави следећи
натпис: [P
- - - - -].
2) Да унесе свој редни број и претходно програмирану лозинку (укупно 5 цифара). Ако су
бројеви исправно унети, на дисплеју се исписује [
0.00].

Поступак пријављивања касира

Пример: Почетак рада касира са бројем 2 и програмираном лозинком 1234 остварује се на
следећи начин:
Притиснути
тастери

{…{

21234

На дисплеју
[P
[

Опис

Изабрати режим Р

Унети број и лозинку касира

- - - - -]
0.00]

Активности

Каса у режиму регистрације (продаје) са
касиром број 2.

Продаја робе може да се врши на два начина:
-

према шифри артикла (поглавље 5.2) и

коришћењем баркод читача (поглавље 5.3).

Оба поступка детаљно су описана у наставку.
У току продаје, касир може да:

- врши продају са понављањем и множењем (на начин показан у 5.4. и 5.5.)
- врши корекције (на начин показан у поглављу 5.6.)

- купцу покаже међузбир (на начин показан у поглављу 5.7.).
Пре завршетка продаје, касир мора да пита купца на који ће начин извршити плаћање.
Према прописима, предвиђена су три начина плаћања: готовина, картица и чек. Касир завршава
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продају за сваки од наведених начина плаћања на другачији начин. Детаљи су наведени у
поглављу 5.8. Само на тај начин у сваком тренутку може се проверити да ли количина готовине у
каси одговара оствареном промету.

5.2. Продаја према шифри артикла

Продаја према шифри артикла врши се тако што касир преко нумеричке тастатуре унесе шифру

?

артикла (или број са баркода, ако постоји и правилно је програмиран) а затим притисне тастер .

Касир мора да има припремљену табелу са шифрама и називима свих артикала
(услуга) који се налазе у продаји.

Ако касир за неки артикал не зна шифру под којом је програмиран, а артикал
нема утиснут баркод, касир неће моћи да изврши продају тог артикла.
У току рада касира могу се јавити три карактеристична проблема који
онемогућавају продају:

1) Ако је за дати артикал програмирана цена 0.00, његова продаја није могућа. На
дисплеју се исписује порука «ГР 05».

2) Ако за артикал није програмирана мерна јединица, његова продаја такође није
могућа. На дисплеју се исписује порука «ГР 07».

3) Ако каса води евиденцију о залихама и број комада неког артикла у евиденцији
касе дође до нуле (артикал је набављен али у каси није промењено стање залиха),
његова продаја није могућа.

Пример: Продаја артикла са шифром 1 по цени 0,40 дин. и продаја артикла са шифром 2 и
баркодом 7511134403 по цени од 0,60 дин. Плаћање готовином.
Притиснути тастери

1?
75111
34403?
[

На дисплеју

[

0.00]

[

0.40]

[

0.60]

[

1.00]

Опис

Активности

Пријављен касир
Унети 1?

Унети 7511134403?

За плаћање готовином унети [
Продаја завршена, може да почне следећа

На дисплеју је приказан укупан износ за уплату и начин плаћања. Штампа се фискални исечак и
касир треба да га отцепи и преда купцу. Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу
5.6. са називом Фискални исечак, пример из 5.2.

23

Фискална Каса

ISKRA-S 200

5.3. Продаја са баркод читачем

Потребно је да се касир успешно пријави за рад на каси и да је на касу прикључен баркод читач,
спреман за рад.
Баркод читач треба усмерити ка баркоду артикла, који се продаје. Очитавање баркода пропраћено је кратким звучним сигналом. При тачно прочитаном баркоду, на дисплеју се приказује цена
робе, а принтер штампа информацију о продаји.
У случају грешке, треба притиснути тастер ∋ и поновити операцију од почетка.

5.4. Понављање продаје

Продаја сваког артикла понавља се притиском на тастер ? онолико пута колико има комада
истог артикла.
Пример: Продаја артикала са шифром 3 по цени од 16.00 дин. и поновљена продаја истог тог
артикла.
Притиснути
тастери

На дисплеју

[

0.00]

3?

[

16.00]

?

[

[

[

16.00]

Опис

Активности

Пријављен касир
Унети 3?

Цена првог артикла
Цена поновљеног артикла

Унети ?

За плаћање готовином унети [

32.00]

Продаја завршена, може да почне следећа

На дисплеју је приказан укупан износ за уплату и начин плаћања. Штампа се фискални исечак и
касир треба да га отцепи и преда купцу. Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу
5.6. са називом Фискални исечак, пример из 5.4.

5.5. Продаја више комада истог артикла

Ако касир треба да прода више комада истог артикла, уместо горе описаног понављања продаје
може да поступи на следећи начин: уноси количину (број комада или тежину) преко нумеричке
тастатуре, притиска тастер ] а артикал бира уз помоћ баркода (т. 5.3) или преко тастатуре (т. 5.2).
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Ако је за неки артикал нпр. унета цена једног килограма, а тежина је изражена у грамима,

тастером ; уноси се зарез, а затим максимално три цифре после децималне тачке.

Пример: Продаја 0.25 кг артикла са шифром 2 и ценом 0,60 дин и 5 комада артикла са шифром
3 и ценом 1,63 дин
Притиснути
тастери

0;25
]2?

На дисплеју

Опис

Пријављен касир
Цена првог артикла

[

5;]3?

[

[

[

Активности

Унети

0;25]2?

0.15]

8.15]

Цена другог артикла

Унети

5;]3?

За плаћање готовином унети [

8.30]

Продаја завршена, може да почне следећа

На дисплеју је приказан укупан износ за уплату и начин плаћања. Штампа се фискални исечак и
касир треба да га отцепи и преда купцу. Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу
5.6. са називом Фискални исечак, пример из 5.5.

5.6. Корекција

Корекција може да се изврши на три начина, али само пре притискања тастера [ и издавања
фискалног исечка.
Ако се у трговинском објекту накнадно врши враћање артикла, или ако је фискални
исечак издат, евиденција о враћању води се ручно, према прописима, и нема везе са
фискалном касом.
Нпр. издавање и враћање кауције за амбалажу није предвиђено прописима о увођењу
фискалних каса и мора се вршити изван фискалне касе.
Постоје три варијанте корекције:

1) Корекција може да се изврши притискањем тастера . непосредно после погрешно унетог
артикла (сторнирање последње продаје).
2) Може да се сторнира цео фискални исечак.
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3) Може да се сторнира поједини артикал од оних који су већ унети у фискални исечак.

5.6.1. Сторнирање последње продаје

Пример: Продаја артикла са шифром 1 по цени од 0,40 дин, продаја артикла са шифром 2 по
цени од 0,60 дин са корекцијом последњег уноса.
Притиснути
тастери

На дисплеју

[

0.00]

1?

[

0.40]

2?

[

0.60]

Опис

Активности

Пријављен касир
Унети 1?

Цена првог артикла

Унети 2?

Цена другог артикла
Сторно управо унетог артикла.

.

[

-0.60]

[

[

0.40]

Унети .

За плаћање готовином унети [

Продаја завршена, може да почне следећа

Фискални исечак је завршен. Изглед фискалног исечка приказан је на слици, са називом Фискални
исечак, пример из 5.6.1.
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Фискални исечак
пример из 5.2.

Фискални исечак
пример из 5.4.

Фискални исечак
пример из 5.5.

Фискални исечак
пример из 5.6.1.

5.6.2. Сторнирање целог фискалног исечка

Операција сторнирања целог фискалног исечка врши се непрестаним притискањем тастера . до

анулирања свих ставки. После звучног сигнала притиском на [ штампа се фисални исечак на ком
су сви артикли сторнирани.

5.6.3. Сторнирање неког од претходно унетих артикала
Операција сторнирања неког од раније продатих артикала врши се притискањем тастера

?

затим уношењем шифре артикла који треба да се анулира и притискањем тастера .

1. а

Пример: Продаја артикла са шифром 4 по цени од 0.70 дин, артикла са шифром 1 по цени од 0.40
дин и артикла са шифром 2 по цени од 0.60 дин, са сторнирањем продаје артикла са шифром 4:

Притиснути
тастери

4?
1?
2?

На дисплеју

[

0.00]

[

0.70]

[

[

0.40]

0.60]

Опис

Активности

Пријављен касир
Цена првог артикла

Цена другог артикла

Цена трећег артикла

1.4?

-0.70]

[

[

1.00]

4?

Унети

1?

Унети

2?

Сад треба сторнирати артикал са шифром 4.
Сторно артикла са шифром 4

[

Унети

Унети

1.4?

За плаћање готовином унети [

Продаја завршена, може да почне следећа
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Фискални исечак је завршен. Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу 5.9. са
називом Фискални исечак, пример из 5.6.3.

5.7. Приказивање међузбира

Укупна цена свих унетих артикла (међузбир), може се у сваком тренутку у току продаје

приказати на дисплеју притиском на тастер }. Међузбир се не може штамати на фискалном
исечку.

5.8. Завршетак продаје

Прописима је предвиђено да се плаћање рачуна врши на три начина, готовином, чеком и картицом. Пажљиво уношење ових података омогућује касиру да увек има тачан податак о количини
готовине која треба да буде у каси, као и о укупном износу оствареном другим видовима плаћања.
За сваки од три начина плаћања предвиђен је посебан тастер.

Завршетак продаје при плаћању у готовини реализује се притискањем тастера [.

Тастер < користи се при плаћању чеком. Тастер > користи се при плаћању картицом. Плаћање
може да се изврши и у мешовитом облику.
Ако је пре притискања тастера за дату врсту плаћања унесена сума, ЕКФМ аутоматски
израчунава повраћај.

5.8.1. Плаћање готовином
Завршетак продаје при плаћању готовином реализује се тастером

[

Пример: Продаја артикла са шифром 3 по цени од 16.00 дин. Клијент плаћа новчаницом од 20
дин.
Притиснути
тастери

3?
20;00[
28

На дисплеју

[

0.00]

[

16.00]

Опис

Активности

Пријављен касир
Унети 3?

Цена артикла

За плаћање готовином,

;00[

новчаницом од 20 дин унети 20

[П

4.00]

Израчунат износ за повраћај.
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Продаја завршена, може да почне следећа

Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу 5.9. са називом Фискални исечак,
пример из 5.8.1.

5.8.2. Плаћање чеком и картицом

Завршетак продаје реализује се притиском на тастере <, > који редом представљају «ЧЕК» и
«КАРТИЦА».

Пример: Плаћање картицом артикла са шифром 3 по цени од 16.00 дин.
Притиснути
тастери

3?
>

На дисплеју

[

0.00]

[

16.00]

Опис

Активности

Пријављен касир
Цена артикла

Унети 3?
Унети

[

16.00]

Продаја завршена, може да почне следећа

>

Изглед фискалног исечка приказан је на слици у поглављу 5.9. са називом Фискални исечак,
пример из 5.8.2.

5.8.3. Плаћање на више начина

Ако купац жели да изврши плаћање различитим средствима плаћања или ако је укупни износ
већи од 8 цифара, износ се уноси више пута, преко одговарајућег тастера за уплату:

[ - ГОТОВИНА,
< - ЧЕК,

> - КАРТИЦА.

У фискалном исечку каса штампа по један ред за сваки примењени тип плаћања.
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5.9. Појединачна продаја

Сваки артикал може да се програмира за појединачну продају (види т. 4.3., четврта цифра

податка 02). Када касир унесе шифру таквог артикла (ако је то први артикал на фискалном

исечку), каса аутоматски формира фискални исечак плаћањем у готовини. Ако је такав артикал

унесен после неког другог артикла, каса га третира као да је у питању обичан артикал. Пример је
приказан на слици.

Фискални исечак
пример из 5.6.3.

Фискални исечак
пример из 5.8.1.

Фискални исечак
пример из 5.8.2.

Фискални исечак
пример из 5.9

5.10. Службени унос и службени износ

Службени унос или службени износ новчаних сума евидентира се укуцавањем одговарајуће

суме преко нумеричке тастатуре и притискањем тастера < за унос или > за износ. Операције се
врше између две наплате.
Пример: Унос суме од 10.00 дин
Притиснути
тастери
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На дисплеју

Опис

Активности
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Пријављен касир, продаја није у току

10;)<

[

0.00]

[

10.00]

Штампа се извештај

Унети 10;)<

И даље пријављен касир

Извештај који се при том штампа приказан је на следећој слици.
Пример: Износ суме од 20.00 дин.
Притиснути
тастери

20;)>

На дисплеју

[

0.00]

[

20.00]

Опис

Активности

Пријављен касир, продаја није у току
Штампа се извештај

Унети 20;)>

И даље пријављен касир

Извештај који се при том штампа приказан је на следећој слици.

Извештај Службени унос

Извештај Службени износ
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6. Извештаји
Извештаји у себи садрже информације о свим продајама, промету новчаних средстава, итд.
Постоји две врсте извештаја:
- Информативни (контролни) извештаји, означени су у последњем реду као СЛУЖБЕНИ
ДОКУМЕНТ.

- Фискални документи: Дневни извештај, Периодични извештај и Пресек стања. Ови документи
у свом последњем реду садрже фискални лого.

6.1 Информативни извештаји

Информативни извештаји у себи садрже информације о свим продајама, промету новчаних
средстава итд.
Постоје следећи информативн извештаји:
- Извештај за једно одељење
- Извештај по свим одељењима
- Извештај продаје
- Дневни промет пореза

- Извештај по касиру
- Извештај по роби
- Извештај по залихама (по стоку)
- Извештај по сату

Извештаји се штампају у следећим режимима:
а) У режиму «контролно читање» («Ч»). По жељи корисника тренутно се штампају тзв. «Х»
извештаји. Они читају само информације из ОМ ЕКФМ, не користе ФМ и не врше пражњење
(нулирање) регистара. Ови извештаји служе само за интерну евиденцију корисника.

Избор режима «Ч» врши се притискањем тастера { до појављивања симбола «Ч» на дисплеју и
уношењем одговарајуће лозинке.

Избор режима читања
Притиснути
тастери

{...{

10000
32

Стање на дисплеју

Опис

Активности

Укључити касу и поставити папир

Притискати тастер { док се не појави Ч

[Ч
[

- - - - -]
Ч

]

Унети лозинку за режим читања (10000) преко
нумеричке тастатуре

Каса је у режиму читања
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б) У режиму «читање са нулирањем» («Н»). Штампа се већи број информативних извештаја,
као и тзв. извештај «Z», који чита податке из ОМ ЕКФМ, са пражњењем (нулирањем) регистара.
Поступак избора режима «Н» приказан је у табели.

Избор режима нулирања
Притиснути
тастери

{...{
20000

Опис

Стање на дисплеју

Активности

Укључити касу и поставити папир

Притискати тастер { док се не појави Н

[Н

Унети лозинку за режим читања са нулирањем
(20000) преко нумеричке тастатуре

- - - - -]

[ Н

]

Каса је у режиму читања са нулирањем

в) У режиму рада са фискалном меморијом.

У режиму рада са фискалном меморијом штампају се фискални извештаји и неки службени
извештаји, за које су потребни подаци из фискалне меморије. Примери ових извештаја показани су
у поглављу 6.3.
Поступак избора режима «F» приказан је у табели.

Избор режима рада са фискалном меморијом
Притиснути
тастери

Стање на дисплеју

Опис

Активности
Укључити касу и поставити папир

Притискати тастер { док се не појави F

{...{

9999
999

[F

- - - - -]

[ F

]

Унети лозинку за режим рада са ФМ

(9999999) преко нумеричке тастатуре
Каса је у режиму рада са ФМ

6.1.1. Извештај по одељењу

Извештај садржи информације о продатој количини и промету, оствареним у посматраном
одељењу.
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За формирање извештаја по одељењу неопходно је:

- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).

- Унети број одељења преко нумеричке тастатуре (од 1 до 8)

и притиснути тастер +, или преко тастера !-∃ или

/+!-∃

Пример: Извештај за ОДЕЉЕЊЕ 01. Притисните тастер

1+.

Пример извештаја за одељење 1 показан је на слици десно.

6.1.2. Извештај по свим одељењима

Извештај по одељењу

Извештај садржи информације о продатим количинама и промету, у сваком одељењу посебно и
укупно за сва одељења.
За формирање извештаја неопходно је:

- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).
- Притиснути тастер +.

Пример извештаја по свим одељењима показан је на слици у наставку, после 6.1.6.

6.1.3. Извештај продаје

Извештај садржи информације о броју издатих фискалних
исечака (бонова), о сумама по трговинским операцијама
(корекције-сторно, службени уноси и износи, као и суме по
различитим врстама плаћања, укупни промет и стање у каси).
За формирање извештаја неопходно је:

- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).
- притиснути тастер −.

Пример извештаја по свим одељењима показан је на слици
десно.

6.1.4. Дневни промет пореза

Извештај продаје

Извештај садржи информације о величини пореских стопа, промета и обрачунатог пореза за
сваку пореску стопу и укупно за све пореске стопе.
За формирање извештаја о дневном промету пореза неопходно је:
- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).
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- притиснути тастер ].

Пример извештаја о дневном промету пореза показан је у наставку, после 6.1.6.

Скраћенице (лабеле) на извештају о дневном промету пореза прописане су законом.

6.1.5. Извештај по касиру

Извештај садржи информације о броју услужених клијената, сумама из разних трговински
операција, врсте плаћања и промет за сваког касира посебно и укупно за све касире.
За формирање извештаја по касиру неопходно је:

- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).
- притиснути тастер ,.

Пример извештаја о дневном промету пореза показан је у наставку, на слици после 6.1.6.
Постоји и могућност фомирања извештаја по једном касиру.
За формирање извештаја по једном касиру неопходно је:
- Изабрати режим «Ч» или «Н» (на начин описан у 6.1.).
- уписати број касира преко нумеричке тастатуре (1-6);

- притиснути тастер ,.

Овај извештај има изглед као део претходног извештаја и није посебно приказан.

6.1.6. Извештај по роби

Садржи информације о количини, цени и суми за сваки продат артикал, као и укупну суму за
све артикле.
Извештај може да се формира на неколико начина.

а) У режиму «Ч» - омогућује само контролно читање. Формира се притиском на тастер ?. На
штампање извештаја треба сачекати неколико секунди док каса не обради комплетну меморију.
б) У режиму «Н» омогућује контролно читање («Х» извештај ) или читање са нулирањем

регистара («Z» извештај). Извршава се притиском на тастер ?, након чега се на дисплеју јавља
порука [C
00]. Сада постоје две могућности:
- притисните тастер ∋ за добијање «Х» извештаја без нулирања регистара,
- притисните тастер ) за добијање «Z» извештаја са нулирањем регистара.
Пример извештаја по роби показан је на следећој слици.
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Дневни промет
пореза (6.1.4)

Извештај по касиру
(6.1.5)

Извештај по роби
(6.1.6)

6.1.7. Извештај по стоку (залихама)

Извештај садржи информације о артиклима на залихама.
За формирање извештаја неопходно је:

- Изабрати режим «Ч» (на начин описан у 6.1.).
- притиснути тастер ..

На штампање извештаја треба сачекати неколико секунди
док каса не обради комплетну меморију.
Пример извештаја по стоку показан је на слици десно.
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6.1.8. Извештај по сату

Извештај садржи информације о броју клијената и
оствареном промету у току сваког пуног сата рада касе.
Извештај може да се формира на неколико начина.

а) У режиму «Ч» - омогућује само контролно читање.

Формира се притиском на тастер >.

б) У режиму «Н» врши се контролно читање («Х» извештај)
или читање са нулирањем регистара («Z» извештај). Формира
се притиском на тастер >, након чега се на дисплеју јавља
порука

[C

00]. Сада постоје две могућности:

Извештај по сату

- притисните тастер ∋ за добијање «Х» извештаја без нулирања регистара,

- притисните тастер ) за добијање «Z» извештаја са нулирањем регистара.
Пример извештаја по сату показан је на слици.

6.2. Фискални извештаји

Као што је већ речено, постоје три врсте фискалних извештаја. То су:

- Дневни извештај

- Периодични извештај
- Пресек стања.

Ови документи у свом последњем реду садрже фискални лого.

6.2.1. Дневни извештај

Дневни извештај је фискални документ који се обавезно формира на крају сваког радног дана.
Сваки дневни извештај аутоматски се обележава редним бројем блока под којим се уписује у
фискалну меморију.
Подаци о дневном извештају уносе се у књигу дневних извештаја. У књигу се ставља и
сам извештај.
При формирању дневног извештаја празни се (нулира) оперативна меморија и сви потребни
подаци се уносе у ФМ. Облик и садржај дневног извештаја прописан је законом.
За формирање дневног извештаја неопходно је:
- Изабрати режим «Н» (на начин описан у 6.1.).
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- притиснути тастер [.

Пример дневног извештаја приказан је на слици у наставку, после 6.2.3.

6.2.2. Периодични извештај

Периодични извештај је фискални документ који садржи законом прописане податке.
Може да се формира и штампа само ако је каса фискализована. Приказује укупан број и тип ресета
у траженом периоду; укупан број промена пореских стопа и допунске информације о променама у
траженом периоду; збирне податке о промету и порезима; број првог и последњег фискалног
исечка у периоду и број и последњег дневног извештаја за тражени период.

Формирање периодичног извештаја :
Притиснути
тастери

1}
2102
99]
2402
99.

Опис

Стање на дисплеју

[F

]

[F

1]

[F

210299]

[F

240299]

[F

]

Активности

Унети

1}

Изабрати режим «F»

- наредба за формирање
периодичног извештаја

Унети почетни датум, нпр. 21.02.99 и
Унети последњи датум, нпр. 24.02.99 и
Извештај се формира и штампа

Каса поново у режиму «F»

Пример периодичног извештаја приказан је на слици после 6.2.3.

6.2.3. Пресек стања

Пресек стања је фискални документ који садржи законом прописане податке.
За формирање дневног извештаја неопходно је:
- Изабрати режим «Ч» (на начин описан у 6.1.).
- притиснути тастер [.

Пример пресека стања показан је на слици.

38

]

.

Фискална Каса

Дневни извештај
(6.2.1)

ISKRA-S 200

Периодични извештај
(6.2.2)

Пресек стања
(6.2.3)

6.3. Извештаји фискалне меморије

Формирање извештаја ФМ могуће је ако је каса фискализована.

Извештаји ФМ штампају се према датуму или према броју дневног извештаја. У сваком
извештају ФМ штампају се подаци о ресетима ОМ, променама децималне тачке, као и променама
пореских стопа.
За формирање периодичног извештаја неопходно је: изабрати режим «F» (на начин описан у
6.1.в).
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6.3.1. Извештај ФМ према броју дневног извештаја

За штампање овог извештаја треба поступити на начин приказан у следећој табели.
Притиснути
тастери

2}
1]
2.

Опис

Стање на дисплеју

Активности

Изабрати режим «F»

Унети 2} - наредба за формирање извештаја
према броју дневног извештаја

[F

]

[F

2]

Унети број почетног извештаја (1) и

[F

1]

Унети број завршног извештаја (2) и

[F

2]

Извештај се формира и штампа

[F

]

Каса поново у режиму «F»

]

.

Пример извештаја ФМ према броју дневног извештаја показан је на слици после 6.3.2.

6.3.2. Извештај ФМ од датума до датума
За штампање овог извештаја треба поступити на начин приказан у следећој табели.
Притиснути
тастери

12}
2102
99]
2202
99.

Стање на дисплеју

[F

]

[F

12]

[F

210299]

[F

220299]

[F

]

Опис

Унети

Активности

12}

Изабрати режим «F»

- наредба за формирање извештаја
ФМ од датума до датума

Унети почетни датум, нпр. 21.02.99 и
Унети последњи датум, нпр. 22.02.99 и
Извештај се формира и штампа

Каса поново у режиму «F»

Пример извештаја ФМ од датума до датума приказан је на слици.
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Извештај ФМ према броју дневног извештаја
(6.3.1)
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Извештај ФМ од датума до датума
(6.3.2)
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7. Прилози
7.1. Намена појединих тастера

Као што је већ показано, ЕКФМ има пет режима рада:
-

“П”: режим програмирања

-

“Р”: режим продаје (регистрација)

-

“Ч”: режим контролног читања извештаја

-

”Н”: режим читања и нулирања извештаја

-

“F”: режим рада са ФМ

Намене сваког тастера у наведеним режимима рада описане су у следећој табели.
Тастери

{

!-∃
1-9
0
)

∼
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Режим "П"

Режим "Р"

Режим "Ч" и "Н"

Режим "F"

Избор режима рада ЕКФМ
Програмирање

одељења 1 до 4

Брзи тастер

Извештај
одговарајућег
одељења

Уношење нумеричких података у ЕКФМ
Уношење нуле (0)
Уношење две нуле (00)
Помера (извлачи) папирну траку (обе траке)

?

Програмирање параметара артикала

Продаја програмираних артикала

Извештај по роби

Тест ФМ

]

Програмирање
мерних јединица

Уношење количине
продаваног артикла

Извештај по
пореским групама

+

Програмирање пореских стопа

Уношење почетног
блока или датума у
извештајима ФМ

Извештај према
одељењима

Фискализација

Фискална Каса

−

Тастери

Програмирање
текста заглавља

Режим "П"

.

ISKRA-S 200
Извештај о продаји
Режим "Р"
Корекција

}

Потврђује нове
вредности
параметра

<

Програмирање
системских
параметара

>
Програмирање
имена и лозинке
касира

,
∋

Приказује међузбир на
дисплеју
Службени унос новца
у ЕКФМ.
Програмирана врста
плаћања <ЧЕК>
Службени износ новца
из ЕКФМ.
Програмирана врста
плаћања <КАРТИЦА>

Фискализација

Режим "Ч" и "Н"

Режим "F"
При извештају ФМ
Штампа лагер
уноси крајњи блок
листе по артиклима
или датум
Приликом извештаја ФМ уноси се
услов за кратак и
детаљан извештај
Извештај по роби

Извештај по сату

Ако је рачун ван касе
Извештај по касиру
показује време и датум

Брише поруку о грешки са дисплеја, искључује звук упозорења

[

/+
!-∃

Завршава
програмирање
групе података

Плаћање рачуна у
готовини

Програмирање
Одељења од 5 до8

Брзи тастер

Штампање дневног
извештаја (Ч) и
пресек стања (Н)

Штампање дневног
извештаја

Извештај једног
одељења

7.2. Списак додатне (опционе) опреме

Фискална каса ISKRA-S 200 може да се користи потпуно самостално. Међутим, коришћењем
додатне опреме рад са касом постаје знатно бржи, једноставнији и ефикаснији, са много мање
грешака и застоја у раду.
Набавку свих врста додатне опреме треба извршити преко овлашћеног сервиса.
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7.2.1. Баркод читач

Баркод читач је уређај који омогућује брзо једнозначно распознавање артикала који се продају
у трговинским објектима. Помоћу баркод читача аутоматски се очитава баркод артикла и уноси и
ЕКФМ без додиривања тастатуре. Наравно, и са прикљученим баркод читачем све функције касе
могу се користити без ограничења. За рад са артиклима без баркода, као и за програмирање касе и
формирање свих извештаја и даље се користи тастатура и поступак описан раније.

Укључивање баркод читача и припрема за рад:





Треба искључити касу из мрежног конектора, повезати баркод читач са касом уз помоћ
одговарајућег кабла и конектора RS-232 са десне стране касе.
Баркод читач са интерфејсом RS-232, треба да има сопствено (спољно) напајање. Протокол
РС интерфејса је 9600,N,8,1. Каса подржава баркод стандарде EAN-8, EAN-13, UPC-E ,
UPC-A.
Приључите читач у конектор (220V, 50Hz). При укључењу баркод читач даје звук и
светлосни сигнал, што означава да је спреман за рад. Каса и баркод читач треба да буду
укључени у исту фазу.
Укључите касу у мрежни конектор. Уређаји су спремни за рад.

7.2.2. Електронска вага

По жељи клијента, на ЕКФМ може да се прикључи електронска вага (ЕВ). Вага се користи за
мерење тежине различитих артикала. На тај начин убрзава се рад касира и избегавају субјективне
грешке које се често јављају код очитавања мерења са механичким вагама.

Укључивање ваге и припрема за рад





Треба искључити касу из мрежног конектора, повезати је са ЕВ уз помоћ одговарајућег
кабла и конектора предвиђеног за рад са ЕВ.
Прикључите ЕВ у конектор (220 V, 50 Hz).
Укључите касу у мрени конектор и укључите ЕВ. Аутоматски се покреће тест за проверу
ЕВ. Након тестирања, на дисплеју ЕВ се добија “0”, што значи да је вага спремна за рад.
За избор типа ваге треба подесити системски параметар бр. 27.

7.2.3. Фиока за новац

По жељи клијента, на ЕКФМ може да се прикључи фиока за новац. Фиока треба да се
прикључи на конектор за фиоку.
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7.2.4. PC
По жељи клијента, комплетан поступак програмирања касе може да се реализује преко рачунара. За израду одговарајућих програма, прилагођавање база података артикала и остале софтверске
интервенције треба се обратити овлашћеном сервису.

7.3. Како решити проблеме у раду

Одржавање фискалне касе, на основу важећих прописа, искључиво врши овлашћени сервис.
Корисник не сме да отвара касу ни да врши било какве механичке интервенције на њеном
кућишту.

Међутим, у току рада са касом могу се јавити различити проблеми због којих каса неће да ради.
Могући проблеми подељени су у три дела и описани у наставку.

7.3.1. Проблеми без поруке на дисплеју

У следећој табели наведено је неколико једноставних проблема за које не постоји индикација
грешке на дисплеју, за чије решавање није потребна интервенција сервиса.
Пре него што се обрати сервису за помоћ, корисник треба да провери да ли се ради о
неком од наведених проблема, а затим да поступи по упутству у табели.

Ако наведени поступак не помаже у отклањању проблема, треба се обратити овлашћеном
сервису.
Опис проблема

Поступак за отклањање

Каса не ради након укључивања у мрежни Проверити да ли у конектору постоји напон,
конектор
прикључивањем неког уређаја који ради, или
помоћу испитивача напона.

Један или оба принтера не раде (нема отиска Проверити да ли је папирна ролна правилно
на папирној траци)
окренута. Ролна треба да се постави тако да
касир види спољну страну траке при њеном
одмотавању.
Проблеми са баркод читачем (ради-не ради)
Касир заборавио лозинку

Власник заборавио лозинку за режим
програмирања

Лош отисак баркода на производу. Треба
очитати вредност кода и унети је ручно, или
унети шифру артикла
Лозинку може да очита власник касе ако
понови поступак описан у 4.4. При том
лозинку може да промени (ако није почела
продаја) или само да је очита.
Каса може да се користи али није могућа
никаква измена системских параметара. Ако
је потребна измена, каса мора да се ресетује.
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Обратити се сервису.

7.3.2. Проблеми код којих се јавља порука на дисплеју

Постоји низ проблема на које корисник наилази у раду а за које се на дисплеју јавља порука, а
често и непрекидни или краткотрајни звучни сигнал. У следећој табели наведене су поруке,
разлози који до доводе до ових порука, као и поступци за њихово решавање.
Порука
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Разлог

<ГР 00>

Неправилно притиснут тастер

<ГР 01>

Неправилан редослед тастера

<ГР 02>

Неправилно унесен број (нпр.
садржи децималан зарез, онда када
није дозвољен, или је број ван
дозвољеног интервала

Поступак
Притисните тастер ∋ а затим
притисните правилан тастер

Притисните тастер ∋ и поновите
операцију
Притисните тастер ∋ и унесите прави
број

<ГР 04>

Покушај продаје по слободној цени. Притисните тастер ∋

<ГР 05>

Непрограмирана цена артикла

<ГР 07>

Покушај продаје по артиклу без
програмиране мерне јединице по
том артиклу.

<ГР ПР>

Проблем са папирним тракама или
механизмом за штампање

<ГР 25>

Испуњено је 99 артикала на
фискалном исечку

<ГР 27>

Негативан резултат при службеном
извођењу сума из ЕКФМ

<ГР 28>

Покушај продаје мале количине
артикала

Притисните тастер ∋

Артикал се не може продавати док се
не програмира цена

Притисните тастер ∋. Артикал се не
може продавати док се не програмира
мерна јединица.
Проверите стање папирне траке и
притисните тастер ∋

Притисните тастер ∋

Клијентски каса блок треба да буде
завршен

Притисните тастер ∋ У ЕКФМ нема
довољно готовине

Притисните тастер ∋. За рад са малим
количинама програмирајте
одговарајући параметар.

Фискална Каса

<ГР 29>
Порука

ISKRA-S 200

Нема артикала на залихама у ЕКФМ
Разлог

Притисните тастер ∋. Артикал се не
може продавати док се не промени
количина артикла на залихама
Поступак

<ПРЕП 22>

Укупно препуњивање дневног
извештаја

Притисните тастер ∋ и одштампајте
дневни извештај са нулирањем

<ГР 33>

Препуњивање регистара дневног
извештаја у оквирима каса блока,
клијентског

притисните тастер ∋

<ГР 36>

Препуњивање регистара за артикле
у фискалном исечку

<ПРЕП 10>

Укупно препуњивање извештаја
према артиклима

<ГР 31>

Препуњивање при множењу

<ГР 32>

Број цифара акумулиране суме у
рачуну је већи од дозвољеног

<ГР 34>

Вредност унете количине је ван
дозвољеног интервала

<ГР 37>

Покушај да се унесе количина изван Притисните тастер ∋ и унесите
предвиђеног формата
количину у предвиђеном формату

<ГР 53 >

Покушај штампања извештаја ФМ
када ЕКФМ није фискализована

<ГР 54>

Неправилно унесен податак при
штампању извештаја ФМ

<ГР 55>

Неправилно унесене границе при
штампању извештаја ФМ

<ГР ПА>

Коректност података записаних у
ФМ је нарушена

01,02, или 03

Притисните тастер ∋. Клијентски
рачун треба да буде завршен

Притисните тастер ∋ и одштампајте
извештај према артиклима са
нулирањем

Притисните тастер ∋ и унесите мањи
множитељ
Притисните тастер ∋, закључите
фискални исечак

Притисните тастер ∋ и унесите мању
вредност за количину

Притисните тастер ∋
Притисните тастер ∋ и унесите
коректне границе
Притисните тастер ∋ и унесите
коректне границе
Неопходно је да се обратите
сервисној служби
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Покушај продаје по забрањеној
пореској стопи, или артикал са том
шифром није програмиран

Порука

Притисните тастер ∋. Артикал се не
може продавати док се не промени
његова пореска стопа, или док се не
програмира.

Разлог

<ГР 79>

Грешка у комуникацији између
ЕКФМ и баркод читача.

<ГР 80>

Грешка у комуникацији између
ЕКФМ и ваге.

<ГР 81>

Покушај програмирања баркода
артикла, који је већ програмиран за
неки други артикал

Поступак
Притисните тастер ∋. Проверите
исправност везе између ЕКФМ и
баркод читача а затим покушајте
поново.

Притисните тастер ∋. Проверите
исправност везе између ЕКФМ и ваге
а затим покушајте поново.
Притисните тастер ∋

7.3.3. Проблеми код којих се порука штампа на папиру
ПОРУКА
ПОГРЕШАН УПИС
У ФМ
ГРЕШКА ПРИ
ЧИТАЊУ СА ФМ
НИЈЕ УНЕТ СЕР.
БРОЈ НА ЕКФМ
НЕНУЛИРАН
ДНЕВНИ
ИЗВЕШТАЈ
НЕНУЛИРАН
ИЗВЕШТАЈ ПРЕМА
АРТИКЛИМА
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РАЗЛОГ
Покушај уписивања у оштећену
ФМ
Откривен је квар при читању
уписа са ФМ
Покушај фискализације без
уношења сер. броја

Неопходно је да се уради
Обратите се сервису
Обратите се сервису
Унесите сер. број на ЕКФМ

Операција немогућа

Одштампајте дневни изв. са
нулирањем

Операција немогућа

Одштампајте изв. према артиклима
са нулирањем

ИЗВЕШТАЈ ЈЕ
ПРЕКИНУТ

Прекинуто је штампање
извештаја притиском на дугме
С

ПРЕКИД
НАПАЈАЊА

По искључивању напајања при
раду са рачуном у режимима
«Р»,»Ч»,»Н» или «П»

Продужити рад
По укључењу напајања ЕКФМ
сама наставља са штампањем
рачуна или је потребно да се
продужи са радом по завршетку
штампања

Фирма:
Адреса:
ПИБ:
ИБФМ: IS-----ПОТВРДИТЕ
БРОЈ ФМ!
IS123456

Фискална Каса
ФМ ЈЕ ПУНА
НЕМА ФМ

ISKRA-S 200
ФМ је препуњена. Дозвољено је
пуштање фискалних извештаја
у режиму «Ч»
Недостатак модула ФМ у
ЕКФМ

Обратите се сервису
Немогућ рад са ЕКФМ, обратите
се сервису
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