
 
 

 „Obsługa kas fiskalnych” - moduły tematyczne 

 
1. Informacje ogólne o kasie fiskalnej 

 przeznaczenie kasy fiskalnej; cechy podstawowe kasy; ewidencja sprzedaży za pomocą kasy 

 
2. Opis techniczny kasy fiskalnej  

 parametry techniczne; funkcje fiskalne; wygląd kasy; pokrywa drukarki; złącza komunikacyjne  
i zasilające; mechanizm drukujący; klawiatura; wyświetlacze; zmiana trybów pracy; znaczenie pamięci 
fiskalnej 

 
3. Urządzenia współpracujące z kasami  

 komputer; waga; czytnik; karta płatnicza 

 
4. Przygotowanie kasy do pracy - uruchamianie 

 logowanie i wylogowanie kasjera; podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych; 
podłączanie wagi; podłączanie komputera; wymiana papieru; wymiana kasety z taśmą barwiącą; 
mechanizm starzenia kodów PLU 

 
5. Sprzedaż  za pomocą kasy fiskalnej 

 schematy obsługi klawiatury; sprzedaż przy użyciu kodów PLU z ceną otwartą; sprzedaż przy 
użyciu kodów PLU z zaprogramowaną ceną; sprzedaż przy użyciu bezpośrednich klawiszy PLU; 
sprzedaż za pomocą skanera; sprzedaż przy podłączonej wadze; sprzedaż towarów połączonych  
w tandemy; sprzedaż i zwrot opakowań; przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi; 
stornowanie; zmiana ilości sprzedanego artykułu; anulowanie całego paragonu; udzielanie rabatu, 
dodawanie narzutu; wpłata i wypłata gotówki z szuflady; sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru; 
wyświetlenie należności za ostatni paragon 

 
6. Wykonywanie raportów 

 raport stanu kasy; raport obrotów PLU; raport obrotów kasjerów; raport opakowań zwrotnych; 
raport dobowy; raport okresowy; raport kodów nieużywanych; zestawienie towarów 
zaprogramowanych; zestawienie opakowań zwrotnych; ostatni raport dobowy; wykaz tandemów 

 
7. Rozliczenie kasy na zakończenie dnia sprzedaży 

 czynności związane z zakończeniem dnia sprzedaży na kasie; czynności związane z rozliczeniem  
i zabezpieczeniem kasy 

 
8. Analiza przykładowych wydruków z kasy fiskalnej 

 paragon fiskalny; wpłata do kasy; wypłata z kasy; paragon anulowany; raport fiskalny dobowy; 
raport stanu kasy; raport obrotów działów; raport obrotów PLU; raport obrotów kasjerów; raport 
kodów nieużywanych 

 
9. Dodatkowe funkcje klawiszy 

 
10.  Wykaz komunikatów- błędy zgłaszane przez kasę 
 
11.  Programowanie kasy fiskalnej 

 działy Towarowe; artykuły PLU oraz opakowania; kasjerzy; klawisze kodów bezpośrednich; klawisze 
rabatu i narzutu; usuwanie kodów nieużytecznych; stawki PTU; ustawienie raportu łańcuchowego 


