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Ez az ellenőrzési lista segíti Önt a ProgramTECH MOST szoftver telepítésének előkészítésében, hogy az lehetőleg
zökkenőmentesen történhessen meg. Abban az esetben ha a lenti feltételek teljesülnek, akkor kiszálláskor az érdemi
kérdésekkel tudunk foglalkozni, nem pedig hosszabbító keresgéléssel telik a mindenki számára értékes idő.
Kérjük, a táblázatot pontról pontra ellenőrizze, kérdés esetén szívesen segítünk!
Megnevezés

Leírás

Számítógép

Windows XP, Windows 7 vagy
Windows 8, illetve az adott operációs
rendszert futtatni tudó számítógép.
Szerencsés, ha a számítógépen van
soros port csatlakozó, ami így néz ki:

RJ45 kábel

Ez a kábel szükséges a pénztárgép és
a számítógép közé.

RS232 / UTP átalakító

A fenti kábel csak a pénztárgéphez
tud kapcsolódni, a számítógép oldalon
szükséges egy átalakító.

RS232 / USB átalakító

Abban az esetben, ha a számítógépen
nincs soros port, akkor ezzel az
átalakító kábellel csatlakoztatható az
RS232/UTP átalakító a
számítógéphez.

Vonalkód tábla

Abban az esetben, ha a termékek
jelentős részén nincs vonalkód, akkor
azok a pénztárgép billentyűzetén
gyorskódokkal vagy az A4-es lapokra
kinyomtatott vonalkódok segítségével
vonalkód olvasóval vihetőek fel a
nyugtára. A kinyomtatott
vonalkódokat a pénztárgéphez közel,
könnyen elérhető helyre kell
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Megnevezés

Micra pénztárgép

Leírás

Feljegyzés, van, nincs, stb...

elhelyezni.
A ProgramTECH MOST az összes
Micra online pénztárgéppel képes
dolgozni.

Vonalkód olvasó

PS2 csatlakozású vonalkód olvasó,
amelyet a pénztárgéphez (nem a
számítógéphez) kell csatlakoztatni.

Mérleg és kábel
Kassza fiók és kábel
Áramellátás

Opcionális!
Opcionális!
Minden készülék működését egy
időben lehetővé tevő elosztó. Javasolt
legalább túlfeszültség védelemmel
ellátott elosztók használata, a
szünetmentes áramforrás pedig
megnyugtató megoldás.

Internet kapcsolat

A mindennapos működéshez ugyan
nem feltétlenül szükséges, de a
szoftver telepítéséhez, majd a későbbi
frissítésekhez viszont igen. Ezért
fontos, hogy telepítéskor feltétlenül
legyen internet kapcsolat.

Elrendezés

A fenti eszközök elhelyezése legyen
megoldott, legyen asztal a pénztárgépnek, a
számítógépnek, monitornak. A kábelek
legyenek rendezettek, ne akadályozzák a
munkavégzést. A billentyűzet elérhető, a
monitor jól látható, stb.

A szoftver telepítését akár Ön is elvégezheti:

http://most.programtech.hu/letoltes
Adatai megadásához, rendelésének feladásához, kattintson ide:

http://most.programtech.hu/megrendeles
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