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Fiscal Online Manager  

Programozási adat letöltő-feltöltő program telepítése és használata Win7, Win8 

operációs rendszereken 

A program használatának megkezdése előtt kérjük olvassa el a Fiscal Online pénztárgép  kezelői 

kézikönyvet! 

I. Szoftver telepítése 

1. Futassa az „Fiscal_Online_manager_setup330_hu_atc.exe” fájlt és kövesse a telepítő 

utasításait. 

2. A telepítés befejezése után az asztalon megjelenik a program parancsikonja (Fiscal Online 

Manager).  

3.  Árucikk fel és letöltése külső micro SD kártya  

segítségével valósítható meg. Az SD kártya  

foglalat a pénztárgép elején található. 

 

 

II. Árucikk (PLU) programozás 

1. Indítsa el a programot. 

 

2. Válassza ki a „Tétel” fület. 

3. Adja meg a programozni kívánt árucikk adatokat az alábbi szerint. 

Árucikk adatok: 

 A  táblázat első oszlopában a árucikk sorszáma található. 

 Név: árucikk neve, maximum 19 karakter. 

 Vonalkód: árucikk vonalkódja, maximum 13 karakter (Ne felejtse el felprogramoztatni a 

kódolvasót és a pénztárgépet a vonalkódolvasó használathoz, a szakszervizzel!) 

 Ár: árucikk bruttó eladási ára 

 Végfelhasználói ár: cikk árának típusa 
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o Tiltott – szabad ár megadása tiltott 

o Engedélyezett – szabad ár megadása engedélyezett 

o Korlátozott – szabad ár felső korlát 

 Mértékegység: árucikk mértékegysége (legördülő menü, előzetesen a mértékegység 

fülön felvitt (lásd. IV. pont) 8 db mértékegység névből lehet választani. (pl DB, KG….) 

 Áfa csoport: árucikk ÁFA hozzárendelés  

o A: 5% 

o B: 18% 

o C: 27% 

o D: AJT (dohány termék) 

o E: TAM, KUL, AAM, EVA, AKK (adómentes termék) 

 CTN: árucikk vámtarifaszáma 

 Raktáron: árucikk készlete 

 Mennyiség: 

o Nem számol: nincs mennyiség figyelés 

o Negatív tiltott: nem mehet a készlet mínuszba 

o Negatív enged: mehet a készlet mínuszba 

 Eladott mennyiség: értékesített árucikk mennyisége 

 Érték: értékesített árucikk értéke (ár * eladott mennyiség) 

 

4. Dugja be a mikro SD kártyát az USB átalakítóba és azt a  számítógép USB csatlakozójába 

5. Nyomja meg a mentés ikont Fiscal Online Manager menüben 

 

6. Megjelenik a „Tallózás a mappák között”  ablak. Tallózza ki az új meghajtó( cserélhető 

lemez) SD kártya  mappáját, és a felugró ablakban kattintson OK. A program egy items.txt 

fájlt hoz létre a kijelölt helyen. 

7. Vegye ki az SD kártyát a számítógép kártya olvasójából 

8. Helyezze be az SD kártyát(aranyozott csatlakozókkal lefelé) a pénztárgép billentyűzet alatti 

mikro SD olvasóba kattanásig. 

9. Lépjen be program üzemmódba a pénztárgépen. 

10. Válassza a „CIKKEK” menüpontot az érintő kijelzőn. 

11. Válassza az „Adat import” menüpontot, majd az „I”  igen menüpontot. 

12. A pénztárgép beimportálja az adatokat, kijelzőn „PLU:     0001  Kérem várjon…” felírat 

jelenik meg. A sorszám folyamatosan növekszik.  

13. A sikeres művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-import!” felirat jelenik meg. 

14. A Cikkelemek feltöltésre kerültek, használhatók eladás üzemmódban napnyitás után 

vonalkód vagy gyorskód használatával. 

15. Ha változtatni kíván a  betöltött árucikk adatokon végezzen adat exportot a pénztárgépen. 

A „Program\CIKKEK\Adat export” menüjéből az SD kártyára menthetők az adatok. A sikeres 
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művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-export!” felirat jelenik meg. A kapott items.txt fájl 

tartalma szerkeszthető a Fiscal Online Manager programmal a fentiek szerint.  

 

Az adatátvitelek (export, import) kizárólag a cikkek és a napi forgalom zárása után végezhető el!  
Először a cikk jelentést majd a napi forgalmi jelentést kell elvégezni „Jelentés Z” üzemmódban. 
(Ha már korábban volt cikk elem zárás akkor a cikkelem  jelentést nem szükséges elvégezni) 
Ha ez nincs megcsinálva a pénztárgép „Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!” hiba 
üzenetet ad. Ilyenkor végezze el az összes zárást Z- módban és ezek után végezze el az 
adatátvitelt!   
 

III. Kezelő programozás 

1. Válassza ki a „Kezelők” fület. 

 

2. Adja meg a programozni kívánt kezelő adatokat. 

Kezelő beállítások: 

 Név: kezelő neve  

 Jelszó: kezelő jelszava 

3. Nyomja meg a mentés ikont. 

4. Megjelenik a „Tallózás a mappák között”  ablak. Tallózza ki az SD kártyát, majd OK. A 

program egy „operators.txt” fájlt hoz létre a kijelölt helyen. 

5. Vegye ki az SD kártyát a számítógép kártya olvasójából 

6. Helyezze be az SD kártyát(aranyozott csatlakozókkal lefelé) a pénztárgép billentyűzet alatti 

mikro SD olvasóba kattanásig. 

7. Lépjen be program üzemmódba a pénztárgépen. 

8. Válassza a „KEZELŐK” menüpontot. 

9. Válassza az „Adat import” menüpontot, majd az „I” menüpontot. 

10. A pénztárgép beimportálja az adatokat, kijelzőn? „OPER:……..” a sorszám folyamatosan 

növekszik.  

11. A sikeres művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-import!” felirat jelenik meg. 

12. A kezelők feltöltésre kerültek, használhatók eladás üzemmódban. 

13. Ha változtatni kíván a  betöltött kezelői adatokon végezzen adat exportot a pénztárgépen. 

A „Program\KEZELŐ\Adat export” menüjéből az SD kártyára menthetők az adatok. A 

sikeres művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-export!” felirat jelenik meg. A kapott 

operators.txt fájl tartalma szerkeszthető a Fiscal Online Manager programmal a fentiek 

szerint. 

Az adatátvitelek (export, import) kizárólag  a napi forgalom zárása után végezhető el!  
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A napi forgalmi  jelentést el kell végezni „Jelentés Z” üzemmódban. 
Ha ez nincs megcsinálva a pénztárgép „Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!” hiba 
üzenetet ad. Ilyenkor végezze el az összes zárást Z- módban és ezek után végezze el az 
adatátvitelt!   
 
 

IV. Mértékegység programozás 

1. Válassza a mértékegységek fület. 

 

2. Adja meg a programozni kívánt mértékegység adatokat. 

Mértékegység beállítások: 

 Név: mértékegység megnevezése 

3. Nyomja meg a mentés ikont. 

4. Megjelenik a „Tallózás a mappák között”  ablak. Tallózza ki az SD kártyát, majd OK. A 

program egy units.txt fájlt hoz létre a kijelölt helyen. 

5. Vegye ki az SD kártyát a számítógép kártya olvasójából 

6. Helyezze be az SD kártyát(aranyozott csatlakozókkal lefelé) a pénztárgép billentyűzet alatti 

mikro SD olvasóba kattanásig. 

7. Lépjen be program üzemmódba. 

8. Válassza a „MÉRTÉKEGYSÉG” menüpontot. 

9. Válassza az „Adat import” menüpontot, majd az „I” menüpontot. 

10. A sikeres művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-import!” felirat jelenik meg. 

11. A mértékegységek feltöltésre kerültek. 

12. Ha változtatni kíván a betöltött kezelői adatokon végezzen adat exportot a pénztárgépen. A 

„Program\MÉRTÉKEGYSÉG\Adat export” menüjéből az SD kártyára menthetők az adatok. A 

sikeres művelet végén a kijelzőn: „Sikeres adat-export!” felirat jelenik meg. A kapott 

units.txt fájl tartalma szerkeszthető a Fiscal Online Manager programmal a fentiek szerint. 

 
Az adatátvitelek (export, import) kizárólag a cikkek és a napi forgalom zárása után végezhető el!  
Először a cikk jelentést majd a napi forgalmi jelentést kell elvégezni „Jelentés Z” üzemmódban. 
(Ha már korábban volt cikk elem zárás akkor a cikkelem  jelentést nem szükséges elvégezni) 
Ha ez nincs megcsinálva a pénztárgép „Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!” hiba 
üzenetet ad. Ilyenkor végezze el az összes zárást Z- módban és ezek után végezze el az 
adatátvitelt!   
 
 


