Załącznik nr 5
Wzór karty kasy
KARTA KASY
NAZWA KASY

Nazwa handlowa urządzenia

NAZWA PRODUCENTA,

Dane producenta kasy

ADRES
PODMIOT SKŁADAJĄCY

Dane firmy składającej wniosek, działającej w imieniu

WNIOSEK, ADRES

producenta

RODZAJ KASY

Kasa / drukarka fiskalna

ZASILANIE KASY

Rodzaj zasilacza – ZASILACZ WBUDOWANY / ZEWNĘTRZNY
Napięcie zasilające podawane do gniazda zasilania kasy xxx V
AC/DC

LICZBA NAZW TOWARÓW, Wielkość bazy towarowej charakteryzowana ilością towarów,
ORGANIZACJA BAZY

osobno dla wszystkich opcji kasy

TOWAROWEJ KASY

Organizacja bazy towarowej:
− dla kas fiskalnych – wewnętrzna baza towarowa
− dla drukarek fiskalnych – zewnętrzna baza towarowa i
wbudowany algorytm przypisań

WYSWIETLACZE

Przewidziane wyświetlacze:
Zewnętrzne:
Wewnętrzne:
W karcie kasy przekazywanej do klienta wskazywany jest
właściwy dla opcji wyświetlacz

ZAKRES TEMPERATUR

xx  xx C

PRACY KASY
WSPÓŁPRACA Z

ONLINE – dla kas umożliwiających wprowadzanie sprzedaży za

KOMPUTEREM

pomocą współpracującego urządzenia, przez interfejs sterujący
(np. dla drukarek fiskalnych)
OFFLINE – bez ww. możliwości

WSPÓŁPRACA Z KASAMI

TAK/NIE

INTERFEJSY KASY (TYPY I

Nazwa interfejsu – nazwa protokołu komunikacyjnego –

PRZEZNACZENIE)

przeznaczenie (współpraca/sterowanie z komputerem /
czytnikiem kodów / wagą / terminalem obsługi kart / szufladą)

LICZBA STAWEK

Ilość możliwych do zaprogramowania równocześnie stawek

PODATKOWYCH

podatkowych

PRZEZNACZENIE KASY

Ogólne / kasa współpracująca z taksometrem / kasa o
zastosowaniu specjalnym: apteczna, bileterka, restauracyjna
itp.

KASA

(wpisać stacjonarna lub przenośna)

PROGRAM PRACY KASY

Jednoznaczne oznaczenie za pomocą np. nazwy i wersji
programu pracy kasy oraz suma kontrolna pliku wgrywanego
do pamięci programu pracy – dane zgodne z raportowanymi
przez kasę
Dostępne opcje programu pracy: docelowo wpisać oznaczenia
AAA 1.0A/B/C

PROGRAM PAMIĘCI

Jednoznaczne oznaczenie za pomocą np. nazwy i wersji

FISKALNEJ

programu– dane zgodne z raportowanymi przez kasę

PROGRAM DO ODCZYTU

jednoznaczne oznaczenie programu do odczytu pamięci

PAMIĘCI

fiskalnej zgodne z raportowanym przez program po
uruchomieniu, zawierającego jego wersję, sumę kontrolną i
datę wydania

OPCJE KASY

Opcje kasy, wraz z oznaczeniem rozróżniającym kasę.
Dotyczy wszystkich opcji konstrukcyjnych, takich jak:
− różne pojemności pamięci wewnętrznych,
− różne pojemność bazy towarowej,
− wyposażenie w opcjonalne porty komunikacyjne,
− różne opcje wyświetlaczy lub mechanizmów drukujących
(nieidentycznych funkcjonalnie),
− wydruk faktur,
− inne funkcje lub elementy konstrukcyjne odróżniające kasy
od wzorca.

