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INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CZASOWEJ  Z USTAWION YM SZABLONEM OBSŁUGI PARKINGU. 

 

Dla kas Sento Lan E we wszystkich wersjach oraz Nano E w wersjach od 3.02 .  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Usługa czasowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sen to Lan E ułatwia prowadzenie ewidencji sprzeda ży opieraj ącej 

się o rozliczenia czasowe.  Funkcjonalno ść opiera sie na dwóch szablonach - usługa parkingowa ,  oraz usługa 

wypo życzalni. Domy ślnie uruchomion ą usług ą jest usługa parkingowa.  Aby zmieni ć domy ślny szablon funkcji z obsługi 

parkingu na obsług ę wypo życzalni, nale ży w opcji 3813 usun ąć usług ę aktywn ą  i wybra ć nowy szablon oraz usun ąć cenniki 

poprzedniej usługi. 

 

 Aby skonfigurowa ć usług ę parkingow ą, należy w menu wybra ć pozycj ę 3811 Definicja oraz wprowadzi ć kolejno 

wymagane parametry: 

 Nazwa usługi | Opcja odpowiedzialna za nazw ę usługi 

 Tytuł wydruku | Drukowany w nagłówku kwitu usługi 

 Opis nr kwitu | Opis pola porz ądkowego usługi 

 Opis typ/cennik | Opis pola okre ślającego cennik 

 Opis klienta | Pole okre ślające cech ę charakterystyczn ą klienta 

 Opis danych dodatkowych | Nagłówek danych dodatkow ych. 

 

Następnie przechodzimy do skonfigurowania opcji usługi: 

 1. Kwity | Opcja nieu żywana w usłudze parkingowej 

 2. Nr kwitu automatycznie | Opcja przydzielania ko lejnego wolnego numeru kwitu 

 3. Klient wymagany | Wymusza podanie danych klient a podczas wystawiania kwitu 

 4. Dane dodatkowe wymagane | Wymusza podanie danyc h dodatkowych podczas wystawiania kwitu 

 5. Użyj  [KOD] | Opcja umo żliwia wystawianie/zamykanie kwitu klawiszem [KOD] 1 

 6. Użyj Bazy Towarowej | Opcja nieu żywana w usłudze parkingowej 

 7. Użyj Tow. z Działów 1-10 | Opcja nieu żywana w usłudze parkingowej 

 
1 Wpisuj ąc 34+[KOD]  kasa sprawdzi czy jest wystawiony kwit o takim numerze.  Je żeli tak to wykonane zostanie zamkni ęcie 

kwitu i wydrukowanie paragonu, je żeli numer jest wolny kasa zaproponuje wybranie cenn ika i wystawi kwit usługi czasowej. 

 

Kolejnym krokiem jest konfiguracja opcji sprzeda ży: 

 1. Kwit wymagany | Opcja wymusza wydruk kwitu wraz  z paragonem opłaty pocz ątkowej. 

 2. Kończ paragon | Podczas zamykania kwitu, paragon opłat y zostanie automatycznie zako ńczony. 

 3. Paragon opłaty pocz ątkowej | Po zaznaczeniu wystawiany jest paragon o w arto ści pierwszego okresu 

rozliczeniowego 

 

Po konfiguracji opcji sprzeda ży przechodzimy do konfiguracji opcji wydruku: 

 1. Druk nr kwitu  | Drukuje na kwicie usługi numer  porz ądkowy.  

 2. Druk typ/cennik  | Drukuje na kwicie usługi typ  /  cennik  

 3. Druk Klienta | Drukuje na kwicie dane klienta j ak np. numer rejestracyjny 

 4. Druk dane dodatkowe | Drukuje na kwicie dane do datkowe jak np. opis pojazdu 

 5. Druk nazwy kwitu | Drukuje nazw ę towaru, który był wykorzystany 

 6. Druk kaucji | Opcja nieu żywana w usłudze parkingowej 

 7. Druk czas na paragonie | Drukuje czas na parago nie. 

 8. Druk typ na paragonie | Drukuje na paragonie  t yp /  cennik 

 9. Druk klienta na paragonie | W usługach parkingo wych zaznaczaj ąc opcje 9 i 10 drukujemy to samo  

 10. Druk dane d. na paragonie | pole, numer rejest racyjny samochodu. Nale ży zaznaczy ć pierwsz ą opcje. 
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 11. Druk kod kreskowy | Drukuje kod kreskowy na kw icie usługi. 

 

 

 

 W kolejnym kroku definiujemy Kod Towaru, którego n azwa będzie wykorzystywana podczas wydruku paragonów w 

przypadku nie podania kodu towaru w definicji cenni ka, oraz którego warto ść będzie wykorzystywana jako warto ść 

paragonu opłaty pocz ątkowej.  

 

 Finalnym krokiem jest nadanie nazw kolejnym cennik om - mo żemy zdefiniowa ć do 10 cenników.  W tym celu 

wybieramy w menu opcje 3812 Cenniki.  Strzałkami gó ra / dół wybieramy cennik, który chcemy edytowa ć. Po zatwierdzeniu 

wyboru klawiszem OK  wchodzimy do serii okien dialo gowych: 

 Kod towaru | Kod towaru nadrz ędnego nad towarem zdefiniowanym w definicji usługi.  

 Okres 1 | Nale ży zmieni ć opcj ę na aktywny, aby okres był uwzgl ędniany w obliczeniach. 

 Tylko w porze X Od: | Wybieramy godzin ę pocz ątkowa, uwzgl ędniania cennika w obliczeniach. 

 Tylko w porze X Do: | Wybieramy godzin ę końcow ą uwzgl ędnienia cennika w obliczeniach. 

 W dni :  | Zaznaczamy dni tygodnia, w które cennik  ma obowi ązywać. 

 Jednostki okresu X: | Wybieramy jednostki rozlicze niowe ( minuty/godziny/dni ) 

 Czas okresu X:  | Podajemy krotno ść jednostki okresu. 

 Limit okresów X:  | Limit powtórze ń okresu, w przypadku ustawienia 0 = niesko ńczono ść.  

 Opłata X: | Opłata za rozpocz ętą jednostk ę okresu X.  

 

Cennik mo żemy zbudowa ć z maksymalnie 10 okresów, które mo żemy wykorzysta ć do dokładnego wyliczenia nale żności za 

usług ę. 

 

Przykłady: 

Klient chce, aby opłata za parkowanie wynosiła 2.5 zł za pierwsze 30 minut. Za parkowanie do 1 h opłat a wynie ść ma  4 zł. 

Kolejne 9 godzin to koszt 3 zł za 1 h parkowania. C ałkowita opłata za dob ę na parkingu to 40 zł. Ka żda kolejna doba kosztuje 

20 zł.  

 

Okresy rozliczeniowe ustawiamy nast ępująco:  

- okres pierwszy: od 00:00 do 23:59, pon - ndz, jed nostka okresu: minuta , czas okresu: 30, limit okre sów: 1, opłata: 2.5 PLN 

- okres drugi: od 00:00 do 23:59, pon - ndz, jednos tka okresu: minuta , czas okresu: 30, limit okresów : 1, opłata: 1.5 PLN  

- okres trzeci: od 00:00 do 23:59, pon - ndz, jedno stka okresu: godzina , czas okresu: 1, limit okresó w: 9, opłata: 3 PLN 

- okres czwarty: od 00:00 do 23:59, pon - ndz, jedn ostka okresu: godzina , czas okresu: 12, limit okre sów: 1, opłata: 9 PLN 

- okres pi ąty: od 00:00 do 23:59, pon - ndz, jednostka okresu:  doba , czas okresu: 1, limit okresów: 0, opłata: 2 0 PLN 

 

Istnieje mo żliwo ść wystawienia paragonu opłaty pocz ątkowej,  je żeli jego warto ść wynosi 2 PLN, a całkowity koszt usługi 40 

PLN to paragon ko ńcowy zostanie wystawiony na kwot ę 38 PLN.  

Aby ułatwi ć obsług ę usług czasowych mo żna przypisa ć funkcj ę Usługa czasowa start , Usługa czasowa stop , Usługa 

czasowa stan  do klawiszy funkcyjnych F1-F4.  Dodatkowo wspomnia ne funkcje mo żna obsługiwa ć krótkimi kodami: 

   .  [KOD] - Usługa czasowa start, 

   ..  [KOD] - Usługa czasowa stop, 

    

Urządzenie jest w stanie zapami ętać 1000 aktywnych kwitów usługi jednocze śnie. Istnieje mo żliwo ść usuni ęcia wszystkich 

aktywnych kwitów usługi. W tym celu nale ży wybra ć opcj ę 3818 Funkcj ę a następnie 38181 Usu ń kwity. Usuni ęcie kwitów 

zostanie potwierdzone wydrukiem Zerowania Bazy Kwit ów Usługi Czasowej.   

 

 

 

 

Data sporządzenia: 2014-10-28.                                                                                                               

                                                                                                                                                         
 


