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PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: 

Olivetti S.p.A.  
www.olivetti.com 

Copyright © 2013, Olivetti  
Alle rechten voorbehouden 

Uw aandacht wordt gevestigd op onderstaande handelingen die de goede werking van het product negatief kunnen 
beïnvloeden: 

verkeerde stroomvoorziening;
niet correct uitgevoerde installatie; verkeerd of oneigenlijk gebruik of in ieder geval niet volgens de waarschuwingen
vermeld in de met het product meegeleverde Gebruikshandleiding;

vervangen van de originele onderdelen of accessoires door componenten die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd
of dit laten doen door onbevoegde personen.
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BENODIGDE APPARATUUR 
Om de Gebruikerssof tware voor Programmering van het  ECR kasregister te installeren hebt  u 
het  volgende nodig:  

ECR Programming Ut ility sof tware, Versie Ecr_82x0S_sof tware_6.xx.zip
Desktop of  laptop computer met  een USB poort , standaard 1.1 of  later
USB/COM kabel.
ECR82Y0S kasregister.

&DS@ Y 4@4PGUX BSF@ YY[ JQ

ECR_8200_S__9170.pdf http://images.olivetti.it/IT/f/support/Manuals/ECR_8200_S__9170.pdf

4 di 14 10/04/13 12.09



 
 

5 

INSTALLATIE VAN ECR PROGRAM M ING UTILITY SOFTWARE 
 
De Gebruikerssof tware voor het  programmeren van het  ECR kasregister, Versie Ecr_82x0S_Sof tware_6.xx.zip 
werkt  op Windows en wordt  ondersteund door de 32 bits en 64 bits besturingssystemen: Win2000 en XP (32 
bits), Vista en Windows 7 (32/64 bits). 
Ga als volgt  te werk om OLIVETTI ECR Program m ing Ut i l i t y  voor Windows te installeren: 

1. Download het bestand in gecomprimeerd formaat, genaamd Ecr_82x0S_Sof t w are_6.xx.zip  of  een 
latere versie (van Klantenservice Kasregister op de site van Olivet t i: ht tp://www.olivet t i.com). 

2. Draag de inhoud van het  gecomprimeerde bestand over naar een map. 

                         
3. Draai het  bestand set up.exe (dubbelklik op het  bestand met de naam setup.exe). 

Opm erking: Wanneer u bij sommige besturingssystemen dubbelklikt  op het  bestand setup.exe om het 
programma te draaien, wordt  er om bevest iging gevraagd ( Weet  u zeker  dat  u de sof t w are w i l t  
draaien? ). Bevest ig in dit  geval de uitvoering van het  installat ieprogramma. 

 

4. Volg de afgebeelde aanwijzingen op, kies de taal voor de installat ie en bevest ig met OK. 
Opm erking: De taal die u voor de installat ie heeft  gekozen hoef t  niet  pers  ook later gebruikt  te 
worden. De interfacetaal kan vervolgens in het  programma gewijzigd worden. 

  

 
 

Ecr_82x0S_Sof tware_
6.xx.zip 
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5. Klik op Volgende om met  de installat ie van het  programma verder te gaan.
Volg de afgebeelde inst ruct ies op om de installat ie te voltooien.

6. Klik op Inst al leren. Wacht  tot  de installat ie klaar is.

7. Na af loop wordt  het  bericht  Inst al lat ie van ECR Program m ing Ut i l i t y  vo l t ooid  afgebeeld,
hetgeen betekent dat  de conf igurat ieprocedure met  succes verlopen is.

8. Klik op Af slu i t en.

9. Om de sof tware te kunnen gebruiken, moet u nu het  systeem instellen voor uw besturingssysteem.

ECR_8200_S__9170.pdf http://images.olivetti.it/IT/f/support/Manuals/ECR_8200_S__9170.pdf

6 di 14 10/04/13 12.09



7 

CONFIGURATIE VAN ECR PROGRAM M ING UTILITY VOOR UW BESTURINGSSYSTEEM  

1. Sluit  het  kasregister aan op een 220V stopcontact .

2. Kies Hoof dm enu, selecteer met  de pijlt jestoetsen M ODUS OFF en bevest ig vervolgens met  de toets
TOTAAL.

3. Sluit  de computer met de USB kabel aan op het kasregister.

4. Wacht  tot  de computer de aanwezigheid van het  nieuwe USB randapparaat  waarneemt  met  het
bericht  Found New  Hardw are Wizard   en vervolgens zoekt  naar de benodigde stuurprogramma's.

5. Ol ivet t i  ECR Program m ing Ut i l i t y  is nu op uw computer ingesteld. Draai het  programma door in

het  bureaublad tweemaal op het  pictogram  te klikken of  kies het  in het  menu 
St ar t >Program s>Ol ivet t i  Ecr  Ut i l i t y  82x 3. 
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ECR SOFTWARE UTILITY  EEN NIEUW KASREGISTER PROGRAM M EREN 
Van deze funct ie wordt  in de eerste plaats gebruik gemaakt  door een Servicetechnicus om het  kasregister 
weer in te stellen op de fabrieksconf igurat ie (standaard). 
Ga voor een nieuwe conf igurat ie als volgt  te werk: 

1. Klik op de knop EEN NIEUW KASREGISTER PROGRAM M EREN.

2. Kies Ja om verder te gaan of  Nee om weer naar het  vorige scherm te gaan.

3. Wanneer u Ja kiest  verschijnt  het  hoofdscherm, waarin de verschillende programmeeract iviteiten
gekozen kunnen worden:

4. U beschikt  over de volgende opt ies om een kasregister te programmeren:

M odus Set up  om de opt ies in te stellen voor:
o basisgegevens, zoals b.v. datum- en t ijdformaat
o f inanci le berekeningen (BTW en Vreemde Valuta)
o afdrukken van rapportages en belast ingdetails op de kassabon
o act iveren van medewerkersysteem
o opslaan van Elekt ronisch Journaal (EJ)

M odus Program m er ing  voor het  instellen van:
o verkoopregist rat iegegevens, zoals PLU's, afdelingen, BTW-tarieven en Vreemde Valuta (FC)
o afzonderlijke medewerkers en hun wachtwoorden
o wachtwoorden voor modus beheerder en oefenen
o t ransact ietoetsen zoals Uitbetaald (PO), op Rekening Ontvangen (RA) en kort ings-

/plustoetsen
o st reepjescodes.

M odus Tekst inst el l ing   om de tekst  aan te passen die verschijnt  op kassabon en display.
Geavanceerde Inst el l ing - voor automat isch afdrukken rapport  en programmeren
toetsenbordfunct ies en pop-uplijsten.
Rappor t ages  om rapportages aan te maken en op uw PC op te slaan.
Reset   om het  Olivet t i Kasregister te reset ten.

Opmerk ing: Om eventuele wijzigingen, uitgevoerd in de programmeervensters, toe te passen drukt  u op 
eerst  de knop Opslaan en vervolgens op Naar  ECR Zenden;  nu zijn de wijzigingen in het  kasregister 
opgeslagen. 
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ECR SOFTWARE UTILITY  PROGRAM M ERING KASREGISTER UPDATEN 
Deze funct ie wordt  gebruikt  om programmeergegevens in het  kasregister op te zoeken of  in de computer 
waarop het  programma ge nstalleerd is. 
Ga als volgt  te werk om de programmeergegevens te wijzigen: 

1. Klik op de knop EEN NIEUW KASREGISTER PROGRAM M EREN.

2. Kies Ja om de programmeergegevens in het  kasregister te vinden.
Druk op Nee om de programmeergegevens op de computer te vinden.
Druk op Annuleren om naar het  hoofdmenu te gaan.

3. Nadat  Ja of  Nee gekozen is wordt  het  Hoofdmenu afgebeeld, waarin de verschillende
programmeeract iviteiten gekozen kunnen worden:

4. U beschikt  over de volgende opt ies om een kasregister te programmeren:

M odus Set up  om de opt ies in te stellen voor:
o basisgegevens, zoals b.v. datum- en t ijdformaat
o f inanci le berekeningen (BTW en Vreemde Valuta)
o afdrukken van rapportages en belast ingdetails op de kassabon
o act iveren van medewerkersysteem
o opslaan van Elekt ronisch Journaal (EJ)

M odus Program m er ing  voor het  instellen van:
o verkoopregist rat iegegevens, zoals PLU's, afdelingen, BTW-tarieven en Vreemde Valuta (FC)
o afzonderlijke medewerkers en hun wachtwoorden
o wachtwoorden voor modus beheerder en oefenen
o t ransact ietoetsen zoals Uitbetaald (PO), op Rekening Ontvangen (RA) en kort ings-

/plustoetsen
o st reepjescodes.

M odus Tekst inst el l ing   om de tekst  aan te passen die verschijnt  op kassabon en display.
Geavanceerde Inst el l ing - voor automat isch afdrukken rapport  en programmeren
toetsenbordfunct ies en pop-uplijsten.
Rappor t ages  om rapportages aan te maken en op uw PC op te slaan.
Reset   om het  Olivet t i Kasregister te reset ten.

Opmerk ing: Om eventuele wijzigingen, uitgevoerd in de programmeervensters, toe te passen drukt  u op 
eerst  de knop Opslaan en vervolgens op Naar  ECR Zenden;  nu zijn de wijzigingen in het  kasregister 
opgeslagen. 
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ECR SOFTWARE UTILITY  EEN LOGO INSTELLEN 
Om een logo in het  kasregister op te slaan moet  er eerst  op de computer een afbeelding gecre erd worden 
met  de volgende kenmerken: 

Kenm erken Graf isch Logo 
Het Logo is aan bepaalde beperkingen onderworpen: 

 Afmetingen Logo: Breedt e 288 x Hoogt e 216 (pixels) in zw art -w i t  (Z/W modus). 

 Wanneer het  geprinte aantal zwarte st ipjes meer bedraagt dan de wit te kan ECR de 
graf ische afbeelding niet correct uitprinten vanwege beperkingen in het stroomverbruik. 

Voor de creat ie van een logo kunt  u gebruik maken van een programma zoals Paintbrush, dat  behoort  tot  
alle verschillende versies van het  besturingssysteem; sla de afbeelding op in de map 
C:\OLIVETTI_ECR_Ut i l i t y_82x0S\Im age. 

Laad het  in de computer opgeslagen logo als volgt : 

1. Klik op de knop LOGO INSTELLEN. Er verschijnt  een dialoogvenster in beeld.  
 

 
 

2. Klik op de knop Bladeren om te kiezen welke op de computer opgeslagen afbeelding als logo gebruikt  
wordt ; kies ze in de map C:\OLIVETTI_ECR_Ut i l i t y_82x0S\Im age  

3. Druk op de knop Naar  ECR zenden om ze naar het  kasregister over te dragen. 
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ECR SOFTWARE UTILITY - HELP 

Met  dit  gebruiksprogramma wordt  de gebruiker hulp geboden inzake elk programmascherm, d.w.z. er 
wordt  informat ie verst rekt  omtrent  alle items die in beeld verschijnen. 

Druk op de toets F1 of  klik op het  pictogram  om de helpfunct ie te act iveren. 

VERWIJDEREN VAN ECR PROGRAM M ING UTILITY 
Om programma's uit  Windows te verwijderen moet  u alt ijd gebruik maken van Programma's 
Toevoegen/Verwijderen, zodat  bestands- en registeringangen eveneens verwijderd worden en het  systeem 
volledig opgezuiverd is. 

Om de bet ref fende sof tware te verwijderen, bij Windows 2000 eerst  St ar t  > Set t ings > Cont ro l  Panel
Add/Rem ove Program s kiezen (afhankelijk van uw besturingssysteem) en dan OLIVETTI ECR 
Program m ing Ut i l i t y . 

Bij Windows XP/Vista/7 St ar t  > Cont ro l  Panel  > Program s kiezen.
Kies OLIVETTI ECR Program m ing Ut i l i t y . 
Verwijder de betref fende sof tware met  de knop Toevoegen/Verw i jderen. 

M OGELIJKE FOUTM ELDINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE  

Tijdens de installat ie van de sof tware kunnen er fouten optreden bij de installat ie van de 
communicat iedriver, die een COM-poort  simuleert  voor de USB poort . 

Prob leem  Ui t  t e voeren cont ro les 
Controleer of  beide connectoren van de USB op COM aansluitkabel goed zijn 
aangebracht , nl. respect ievelijk in de USB poort  van de computer en de COM  poort  van 
het  kasregister. 
Controleer of  de USB poort  correct  in de computer is aangebracht . 
Controleer dit  als volgt : open Com put er  M anagem ent  en verif ieer of  COM  Test  
poort  n iet  m et  een geel  t eken st aat  aangeduid  
Schakel het  kasregister uit  en vervolgens weer in. 

Sof tware 
ut ility kan niet  
communiceren 
met  
kasregister 

Controleer of  het  aangesloten kasregister van st room wordt  voorzien en ingeschakeld is 
en of  het  Hoofdmenu wordt  afgebeeld. 
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