PROCEDURA DE INSTALARE A DRIVERULUI FPRINT
Driverul FPrint se poate folosi pentru conectarea caselor de marcat Datecs la computer.

Necesar :








Casa de marcat setata in mod imprimanta
Kit de instalare FPrint
Cheia de activare obtinuta in baza numarului de ordine obtinut de la ANAF
Cablu de comunicare
Adaptor USB /serial - daca este nevoie
Driver Suplimentar pentru casa de marcat - daca este nevoie
Internet si programul Teamviewer - pentru asistenta suplimentara

Pregatirea instalarii:
 Casa de marcat trebuie setata de catre personalul de service pentru a lucra in mod imprimanta fiscala
– atentie, operatiunea se executa numai de catre tehnicieni autorizati.
 In cazul in care casa de marcat Datecs se conecteaza pe port serial iar PC-ul dumneavoastra nu are un
astfel de port, este nevoie sa achizitionati suplimentar un adaptor de la portul USB la port serial pentru
a putea conecta cablul casei de marcat la acest tip de adaptor. Atentie, acest port serial se instaleaza
de catre dumneavostra. Verificati daca in Control Panel \Device Manager\Ports acest adaptor a fost
instalat corect. Trebuie sa regasiti un port COM, care in momentul scoaterii adaptorului USB-serial
dispare din lista.
 In cazul in care detineti o casa de marcat Datecs DP 50 sau DP50 D, va fi nevoie sa instalati un driver
suplimentar, pe care il gasiti tot in sectiunea Download de pe site-ul nostru. La fel ca si la instalarea
adaptorului USB\Serial, verificati daca in Control Panel\Device Manager\Ports aceasta casa a fost
instalata corect. Trebuie sa observati un port COM care in momentul scoaterii cablului caseide marcat
dispare din lista.
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Dupa ce primele operatii au fost executate corect puteti merge mai departe :
 Deschideti casa de marcat si intrati in mod vanzare (pe ecran sa apara 0.00). In cazul modelelor DP 25
si DP 55 KL in meniul principal apasati tasta 6 (pe ecran pare o iconita cu doua PC-uri conectate).
 Se descarca kitul de instalare de pe site-ul www.aparaturafiscala.ro sectiunea Download punctul 8 –
Drivere si aplicatii.
 Dupa instalare, pe Desktop apare shortcut-ul driverului FPrint.

In fereastra Settings alegeti :












Country
Device
Com (portul creat in Device Manager
Baud rate (poate fi 4800 sau 9600)
La Serial Number from Device stergeti cele sase cifre care apar si apasati butonul de mai jos <Get serial
number>. Daca totul este setat corect ar trebui sa reapara cele sase cifre. Atentie, nu treceti mai
departe daca nu apar cele sase cifre.
La Key veti trece cheia de activare obtinuta in baza serial numberul-ul care a fost generat la pasul
anterior*.
La Default executable file se procedeaza astfel : In C:\Program Files\Datecs Applications\FPrint WIN
creati un fisier notepad pe care il numiti bon (cu extensia .txt). Acest fisier va fi cel spre care veti alege
calea cand apasati butonul mic cu cele trei puncte din dreapta campului. Atentie, in partea de jos sa
alegeti tipul fisierului sa fie text (default este cash file).
In partea de jos bifati Answer in the same file
Operator Pasword sa fie 1

Setarile de mai sus pot fi diferite in functie de programul de facturare pe care il folositi. Pentru acest lucru este
nevoie sa luati legatura cu furnizorul programului.

*In cazul caselor nefiscalizate pentru a efectua teste puteti utiliza aceasta licenta: 1370-5443-3415
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