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PUBLIKATION, DER UDGIVES AF:
Olivetti S.p.A.
www.olivetti.com
Copyright © 2013, Olivetti
Alle rettigheder forbeholdes

Vi gør opmærksom på, at nedenstående eksempler på ukorrekt brug, kan nedsætte eller skade funktionaliteten af produktet:




forkert strømforsyning;
ukorrekt installation; forkert eller ukorrekt anvendelse, eller, under alle omstændigheder ikke i overensstemmelse med
advarsler i brugervejledingen, der følger med produktet;
udskiftning af originale komponenter eller tilbehør med andre af en type som ikke er godkendt af producenten, eller er
foretaget af uautoriseret personel.
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FORUDSÆTNINGER
For at installere ECR Utility programmeringssoftwaret, skal du bruge:





ECR Programming Utility software, Version Ecr_82x0S_software_6.xx.zip
Desktop eller laptop computer med en USB port, standard 1.1 eller senere
Et USB/COM KAbel.
ECR 82Y0S kasseapparat.

Ecr_82x0S_softw are_6.xx.zip
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INSTALLERING AF ECR UTILITY PROGRAMMERINGSSOFTWARE
ECR Utility programmingssoftware, Version Ecr_82x0S_software_6.xx.zip, kræver Windows og et
32 bit eller 64 bit operativsystem: Win2000 and XP (32 bit), Vista and Windows 7 (32/64 bit).
For at installere OLIVETTI ECR Utility Programmering i Windows, skal du følge vejledningen herunder:
1. Download zip-format filen med navnet “Ecr_82x0S_software_6.xx.zip” eller senere version (fra
Customer Care Cash Register area på Olivettis hjemmeside: http://www.olivetti.com).
2.

Udpak indholdet af zip-filen til en mappe.

Ecr_82x0S_software_
6.xx.zip

3.

Kør setup.exe filen (dobbeltklik på setup.exe).
Bemærk: Visse operativsystemer beder om en bekræftelse, når man dobbeltklikker setup.exe filen (“Er
du sikker på du vil udføre softwaret?”). Hvis det er tilfældet, skal du bekræfte en kørsel af setup
programmet.

4.

Følg instruktioneRne og vælg det ønskede installeringssprog og bekræft med OK.
Bemærk: Det sprog du vælger til installering afholder dig ikke fra at vælge et andet sprog, når først
hele installeringen er fuldendt. Sproget der bruges på brugerfladen kan ændres inde i programmet.
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5.

Klik Næste for at fortsætte installering af programmet.
Følg instruktionerne på skærmen gennem hele installeringen.

6.

Klik Installer. Vent til installeringen er afsluttet.

7.

Til slut vises meddelelsen “Installering af ECR Utility Programmering er udført” for at angive at
installering er afsluttet korrekt.

8.

Klik Udfør.

9.

Du skal nu konfigurere software systemet, så det passer til dit operativsystem.
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KONFIGURERING AF ECR UTILITY PROGRAMMERING TIL DIT OPERATIVSYSTEM
1. Tilslut kasseapparatet et 220V stikkontakt..

2. Vælg Hovedmenu, brug piletaster for at vælge OFF MODE, og bekræft med TOTAL tasten.

3. Kasseapparat og computer forbindes med USB kablet.

4. Vent til computeren registrerer den nye USB eksterne enhed – med beskeden “Guide til Ny Hardware
fundet” - og leder efter de nødvendige drivere.
5. “Olivetti ECR Utility Programmering ” er nu tilpasset din computer.

For at køre programmet, dobbeltklikker du på
Start>Programmer>Olivetti Ecr Utility 82x0S.

ikonet i desktop, eller vælg det fra menuen
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For at starte en programmering, klik på
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ECR UTILITY SOFTWARE - PROGRAMMER ET NYT KASSEAPPARAT
Denne funktion bruges primært af en servicetekniker til at sætte kasseapparatet tilbage til
fabriksindstillingerne (standard).
Hvis du vil oprette en ny konfiguration, skal du gøre følgende:
1. Klik på PROGRAMMER ET NYT KASSEAPPARAT knappen.
2. Vælg Ja for at fortsætte og Nej for at gå tilbage til foregående skærmbillede.

3. Efter at have valgt Ja, fremkommer hovedskærmbilledet, hvorfra du kan vælge de forskellige
opsætninger:

4. Du kan vælge mellem følgende programmeringmuligheder:









Bem

Setup Mode – til indstillinger af:
o basisindstillinger, såsom dato- og tidformater
o økonomiske beregninger (MOMS & Udenlandsk Valuta)
o kassebon med skattedetaljer og rapportskrivning
o ekspedientsystem aktivering
o Elektronisk Journal (EJ) oplagring
Program Mode - opret:
o salgsregistreringsdata, såsom PLUer, varegrupper, MOMS og fremmed valuta (FV) satser
o individuelle ekspedienter og deres passwords
o manager og oplæringsmode passwords
o transaktionstaster så som Udbetalt (PO), Modtaget på konto (RA) og rabat/tillæg-taster
o stregkoder
Tekst Setup Mode – tilpasning af tekst, der vises på kvitteringer og skærme.
Avanceret Opsætning – til at automatisere rapportudskrivning og programmere tastefunktioner
og pop op-lister.
Rapporter – til at genereree rapporter og gemme dem på din PC.
Reset – for at nulstille dit Olivetti kasseapparat.
r k : For at f oret agede ndringer i programmering en skal virke, t rykker du Gem t ast en ef t erf ulgt af
Sen d t i l ECR f or at gemme ndringerne i kasseapparat et .
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ECR UTILITY SOFTWARE - OPDATER KASSEAPPARATPROGRAMMERING
Denne funktion bruges til at hente programmeringsdata fra kasseapparatet, eller til at hente
programmeringsdata fra den computer hvor utility-softwaret er installeret.
Hvis du vil ændre dine programmeringsdata, kan du gøre følgende:
1. Klik på PROGRAMMER ET NYT KASSEAPPARAT tasten.
2. Vælg Ja for at hente opsætning fra kasseapparatet.
Vælg Nej for at hente programmeringsdata på computeren.
Vælg Annuller for at vende tilbage til hovedmenuen.

3. Efter at du har valgt enten Ja eller Nej, vises hovedmenuen, hvorfra du kan vælge de forskellige
programmeringsaktiviteter:

4. For at programmere et kasseapparat, har du følgende muligheder:








Reset

Setup Mode – til indstillinger af:
o basisindstillinger, såsom dato- og tidformater
o økonomiske beregninger (MOMS & Udenlandsk Valuta)
o kassebon med skattedetaljer og rapportskrivning
o ekspedientsystem aktivering
o Elektronisk Journal (EJ) oplagring
Program Mode - opret:
o salgsregistreringsdata, såsom PLUer, varegrupper, MOMS og fremmed valuta (FV) satser
o individuelle ekspedienter og deres passwords
o manager og oplæringsmode passwords
o transaktionstaster så som Udbetalt (PO), Modtaget på konto (RA) og rabat/tillæg-taster
o stregkoder
Tekst Setup Mode – tilpasning af tekst, der vises på kvitteringer og skærme.
Avanceret Opsætning – til at automatisere rapportudskrivning og programmere tastefunktioner
og pop op-lister.
Rapporter – til at genereree rapporter og gemme dem på din PC.
– for at nulstille dit Olivetti kasseapparat.

Bem r k :For at f oret agede ndringer i programmering en skal virke, t rykker du Gem t ast en ef t erf ulgt af
Sen d t i l ECR f or at gemme ndringerne i kasseapparat et .
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ECR UTILITY SOFTWARE – OPSÆT ET LOGO
Hvis du vil gemme et logo på kasseapparatet, skal du først lave et billede på computeren med følgende
funktioner:

Grafisk Logo funktioner
Der gælder visse begrænsninger med hensyn til typen af logo:


Logost rrelse: Bredde 288 x H jde 216 (pixels) i sort og hv id (S/H mode).



Hvis forholdet mellem trykte sorte prikker og hvide er h j for de sorte, kan din ECR ikke
printe det grafiske billede korrekt p grund af st r mforsyningsbegr nsninger.

Du kan bruge et program som Paintbrush, der er til stede i alle versioner af styresystemet, og gemme logobilledet i mappen C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82x 3\Image.
For at indlæse logoet der er gemt på computeren, gør du følgende:
1. Klik på SÆT LOGO knappen. Der fremkommer en dialogboks på skærmen.

2. Klik Browse knappen for at vælge et af dine fremstillede logobilleder på computeren, og som du vil
bruge som logo fra mappen C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82x0S\Image
3. Tryk Send til ECR knappen for at sende det til kasseapparatet.
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ECR UTILITY SOFTWARE - HJÆLP
Dette hjælpeprogram giver brugeren adgang til en vejledning knyttet til hvert skærmbillede med
informationer om alle emner på skærmen.

For at hente Hjælp, trykkes F1 eller klik på

ikonet.

FJERN ECR UTILITY OPSÆTNING
Når du fjerner software programmer fra Windows, skal du altid bruge Tilføj/Fjern Programs utility så filer og
poster i registreringsdatabasen også fjernes, og systemet efterlades i ren tilstand.


I Windows 2000, vælg Start > Opsætninger> Kontrolpanel > TIlføj/Fjern Programmer (alt efter
dit operativsystem), vælg dernæst OLIVETTI ECR Utility Programming for at fjerne den tilhørende
software.



I Windows XP/Vista/7, vælg Start > Kontrolpanel > Programmer.
Vælg OLIVETTI ECR Utility Programmering.
Klik på Tilføj/Fjern knappen for at fjerne den tilhørende software.

EVENTUELLE FEJLMEDDELELSER UNDER INSTALLATIONEN
Samtidig med at du installerer softwaren, kan der opstå fejl i forbindelse med installation af
kommunikations driver, der emulerer en COM-port til USB-porten
Problem
Utility
Softwaret
kommunikere
r ikke med
kasseapparatet

Kontrol der skal udføres
Tjek at begge stik på USB til COM tilslutningskablet er indsat korrekt, henholdsvis i
computerens USB port og kasseapparatets COM port.

Kontroller, at USB porten er installeret korrekt på computeren.
Hvis du vil tjekke det, åbn Computer Management og vær sikker på, at "COM
Test" porten er til stede uden et gult indikator tegn.
Prøv strømoverføring på kasseapparatet ved at slukke og tænde det igen.
Hvis kasseapparatet er sluttet til strømforsyningen, skal du sørge for, at det er tændt,
og at hovedmenuen vises på skærmen.
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