INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

1. POŽADAVKY NA POČÍTAČ
Počítač s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším.
Dotykový monitor je vhodný, ale není nezbytný. Pokladní aplikaci PROFIKASA lze zcela plnohodně a
efektivně ovládat z klávesnice (v kombinaci s myší).
Pro zobrazení souborů ve formátu XLSX (excel), který je formátem výstupních sestav pokladní aplikace, je
vhodná instalace programu umožňujícího jejich zobrazení, např. MS Excel, Open Office, Libre office, apod.

2. INSTALACE APLIKACE PROFIKASA
Stáhněte si z portálu PROFIKASA.CZ jeden z instalačních souborů:
PROFIKASA-INSTALACE.EXE – pro instalaci aplikace s katalogem zboží včetně obrázků
PROFIKASA-INSTALACE-BEZ-OBRAZKU.EXE – pro instalaci aplikace s katalogem zboží bez obrázků
(obrázky lze doinstalovat dodatečně)

Spusťte instalační soubor a postupujte dle pokynů:
-

Na dotaz „Chcete následujícímu programu od neznámého vydavatele povolit provedení změn v tomto
počítači?“ potvrďte „ANO“

-

Potvrďte navrhované umístění aplikace ve složce C:\_profikasa nebo vyberte jiné umístění

-

Zahajte instalaci volbou “Instalovat”

Instalační program umístí na Ploše počítače dva zástupce a program pro vzdálenou
podporu:
-

Zástupce “PROFIKASA TEST” - spustí pokladní aplikaci s přednastavenými testovacími daty (firmy,
provozovna, uživatelé, tlačítka zboží, apod.), doporučujeme pro lepší vyzkoušení pokladní aplikace

-

Zástupce “PROFIKASA” - spustí pokladní aplikaci bez přednastavených dat (pro ostrý provoz)

-

Program „vzdalena_podpora.exe“, který v případě potřeby vzdálené servisní podpory umožní připojení
technika do počítače (pouze ve spolupráci s uživatelem)

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Přístupové kódy:
-

Výchozí přihlašovací údaje do testovací verze (odkaz PROFIKASA TEST):
Jméno: honza
Heslo: 1234

-

Výchozí přihlašovací údaje do provozní verze (odkaz PROFIKASA):
Jméno: profikasa
Heslo: profikasa

Aktualizace na poslední verzi:
Před prvním spuštěním pokladní aplikace připojte Váš počítač do internetu. Pokladní aplikace PROFIKASA
prostřednictvím internetového připojení automaticky identifikuje existenci nové verze a při spuštění nabídne
aktualizaci na poslední verzi.
Umožnění aktualizace je výrazně doporučováno s ohledem na postupnou implementaci nových funkcionalit do
pokladní aplikace, i s ohledem na opravy případných chyb.

4. INSTALACE PERIFERIÍ (TISKÁRNA, ZÁKAZNICKÝ DISPLEJ, ČTEČKA EAN KÓDU)
UPOZORNĚNÍ:
PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ POKLADNÍ APLIKACE NENÍ TŘEBA PŘIPOJOVAT
PERIFERIE. POKLADNÍ APLIKACE JE PŘEDNASTAVENA PRO ČINNOST BEZ PERIFERIÍ.
POKUD CHCETE PROVÉST INSTALACI PERIFERIÍ, NAPŘ. PRO OSTRÝ PROVOZ, POSTUPUJTE
DLE NÍŽE UVEDENÉHO NÁVODU.

Úprava konfiguračních souborů Profikasa.ini a Test.ini:
Konfigurační soubor Profikasa.ini je pro provozní (ostrou) instalaci pokladní aplikace, soubor Test.ini je pro
zkušební instalaci aplikace.
Konfigurační soubory obsahují tyto direktivy:


tiskarna – číselná hodnota udává číslo sériového (COM) portu, na kterém je nainstalovaná tiskárna.
Implicitní hodnota je 0, která značí nepřítomnost tiskárny.



zakaznicky_display – číselná hodnota udává číslo sériového (COM) portu, na kterém je nainstalován
zákaznický display. Implicitní hodnota je 0, která značí nepřítomnost zákaznického display.
obrazky – cesta v souborovém systému ke složce s obrázky
data – cesta v souborovém systému s daty







uzivatel – uživatelské jméno (tato hodnota se poté automaticky vyplní při startu aplikace PROFIKASA do
pole s uživatelským jménem)
heslo – heslo (tato hodnota se poté automaticky vyplní při startu aplikace PROFIKASA do pole s heslem)

Instalace ovladačů:
1. Tiskárna
a. Tiskárna EPSON TM-T20II využívá speciální software pro komunikaci a není připojena přes
standartní ovladač. Není tedy zobrazena jako tiskárna v Ovládacích panelech systému Windows.
b. K instalaci tiskárny je nutné nainstalovat následující dvě komponenty:
i. Soubor TM-T20IIUtility120.exe
 Po úspěšné instalaci této komponenty je nutné připojit tiskárnu kabelem do USB
konektoru počítače a zapnout ji.
 Následně je nutné pomocí utility EPSON TM-T20II Utility přiřadit port tiskárny
kliknutím na Přiřadit port-USB (viz Obrázek 1, Obrázek 2).

Obrázek 1 Přiřazení portu tiskárny

Obrázek 2 Výběr portu tiskárny

ii. Soubor TMVirtualPortDriver850a.exe
 Po úspěšné instalaci této komponenty je nutné pomocí utility EPSON Virtual Port
driver přiřadit tiskárnu k portu COM3. Kliknutím na ASSIGN PORT a výběrem
tiskárny USB (viz Obrázek 3, Obrázek 4).

Obrázek 3 Výběr tiskárny

Obrázek 4 Tiskárna s přiřazeným portem

2. Zákaznický display
a. Po úspěšné instalaci tiskárny je nutné nainstalovat ovladač pro zákaznický display.
i. Soubor CDM21218_Setup.exe
 Po úspěšné instalaci tohoto ovladače je nutné zákaznický display připojit
kabelem do USB konektoru počítače.
 Po připojení lze v utilitě EPSON Virtual Port driver vidět připojený display jako
jedno zařízení s COM portem (např. COM4, viz Obrázek 5).

Obrázek 5 Zákaznický display s přiřazeným portem

