
INSTRUKCJA ZAPISU DANYCH NA ZEWNĘTRZNYM NOŚNIKU  

W PROGRAMIE AclasMR V1.001 

Program AclasMR V1.001 jest homologowanym programem służącym do odczytu pamięci w kasach ACLAS Kos_ON. 

Dotyczy to Pamięci Chronionej i Pamięci Fiskalnej w kasach. 

Program AclasMR można lokalnie połączyć z kasą ACLAS po interfejsie RS232 (COM) lub po interfejsie sieciowym 

lokalnym (LAN lub WiFi) wybierając UDP lub TCP (sugerowane TCP) i uruchamiając program „AclasMR.exe”: 

 

W przypadku interfejsu COM program uruchamiać przy włączonej i podłączonej kasie, a szybkość transmisji należy 

ustawić na 115200. 

Dla połączenia po UDP/TCP należy wpisać adres IP kasy oraz numer portu 5002. Na kasie podłączonej do tej samej sieci 

lokalnej lub bezpośrednio do komputera, na którym zainstalowany jest program AclasMR V1.001, adres IP kasy 

odczytuje się naciskając na kasie kolejno klawisze: „SHIFT”, „RAZEM”, „RAZEM”.  

Ustawione parametry komunikacji zatwierdza się przyciskiem „Ustaw” i można wykonać test przyciskiem „Test 

połączenia”. 

Wybrane ustawienia komunikacji będą miały zastosowanie zarówno do odczytu Pamięci Chronionej jak i Pamięci 

Fiskalnej. 

W następnym kroku należy wybrać „Pam. Chroniona”. 

 

 

 

Zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrznym nośniku (dysk komputera, pendrive, CD, …) jest zalecany ze 

względu na: 

a) dalszą możliwość analizy sprzedaży – bez kasy 

b) wymóg przy zamykaniu kasy (należy zapisać dane zawarte w Pamięci chronionej). 

 

 

 



 

Pobranie danych z Pamięci Chronionej kasy 

 

W przypadku niewłaściwego ustawienia parametrów komunikacji lub nie podłączenia kasy do komputera (przy 

wyborze COM) lub do sieci komputerowej (UDP, TCP), pojawi się poniższy ekran i nie nastąpi połączenie  

z kasą: 

 

Jeżeli adres jest poprawny zostaną pokazane dane identyfikujące kasę. Dane można pobierać, filtrować, 

weryfikować i archiwizować na zewnętrznym nośniku danych (PC, pendrive, CD, …). 

 

 

 

 

 



Zakładka „Pobierz dane z kasy” 

 
1. W zakładce „Pobierz dane z kasy” można wybrać różne rodzaje raportów według dat lub numerów 

dokumentów, które mają być zapisane na zewnętrznym nośniku. Dla zapisu wszystkich rodzajów 

dokumentów i zdarzeń należy wybrać „Dowolny”. 

Należy wybrać zakres dat/czasu lub numerów dokumentów, jaki zostanie przesłany z Pamięci Chronionej 

kasy do programu. 

 
 

2.  Dane pobrane z kasy są zapisywane w dwóch plikach z nazwą nadaną przez użytkownika z indeksami 

„_1.hex” i „_2.hex” np. „dane_1.hex” i „dane_2.hex”. Pliki te są zabezpieczone przed modyfikacją poprzez 

dodatkowe sumy kontrolne.  

Nastąpi transmisja danych: 

 

3. Dane, w wybranym zakresie, zostały pobrane do programu i zapisane w wybranym przez użytkownika 

katalogu pod wybranymi nazwami („dane_1.hex” i „dane_2.hex”). 



 

Wybierając daną pozycję w lewym dolnym okienku można ją podglądnąć w prawym. 

UWAGA: W prawym dolnym oknie program TYLKO wyświetla dane sformatowane do postaci zbliżonej 

do wydruku dokumentu w celu wygodniejszego odczytu. 

 

4. Należy teraz pobrać klucz publiczny kasy przy użyciu przycisku „Odczyt klucza”. Klucz kasy 

(key_public_file.txt) lokuje się w katalogu: …\AclasMR V1.001\AclasPM (tam, gdzie został zainstalowany 

program AclasMR). 

 

 

UWAGA: Sposób pokazywania rozszerzeń takich jak „.txt” czy „.hex” zależy od systemu zainstalowanego 

na komputerze i jego ustawień. 

 

Poniżej przykład lokalizacji takiego pliku: 



 

 

5. Dla przyspieszenia odczytu tak zapisanych danych w przyszłości, należy te 3 pliki („dane_1.hex”, 

„dane_2.hex” i „key_public_file.txt”) umieścić w jednym katalogu, którego nazwa sugeruje jakiej kasy to 

dotyczy i której Pamięci Chronionej, np. nazwa katalogu: „ZAH1901012161_PCH1” (kasa o numerze 

unikatowym ZAH1901012161 a zapisana Pamięć Chroniona ma numer 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odczyt i weryfikacja danych Pamięci Chronionej zapisanych na zewnętrznym nośniku danych 

 

1. Przy użyciu przycisku „Otwórz” można odczytać uprzednio pobrane dane wskazując jeden z zapisanych 

plików (w przykładzie poniżej „dane_1.hex” –  dla umożliwienia późniejszej weryfikacji dokumentów 

należy wybrać ten plik z rozszerzeniem „_1.hex”). Modyfikacja tego pliku z rozszerzeniem „_1.hex” 

powoduje błąd weryfikacji. Po załadowaniu z zewnętrznego nośnika danych pobranych z kasy możliwa jest 

weryfikacja poszczególnych dokumentów za pomocą klucza publicznego kasy. 

 

 

2. Plik danych został załadowany do programu: 

 
 

Weryfikacja wykonywana jest TYLKO z danych zapisanych w pliku z indeksem „_1.hex”. W pliku  

z indeksem „dane_2.hex” program zapisuje tylko wizualizację umożliwiającą wygodniejsze przeglądanie 

dokumentu. Modyfikacja jednego z plików po zapisaniu może powodować rozbieżność pomiędzy danymi 



które podlegają weryfikacji a danymi wyświetlanymi w podglądzie wydruku w prawym dolnym oknie 

zakładki „Pobierz kopie z kasy”. 

 

3. Weryfikacja dokumentów zapisanych na zewnętrznym nośniku.  

Przycisk „Weryfikacja” jest dostępny tylko przy zaznaczeniu zakresu danych zawierających tylko 

dokumenty. W momencie zaznaczenia zakresu zawierającego zdarzenia lub inne dane np. „Zdarzenie” lub 

„Inne” weryfikacja nie jest możliwa. Aby prawidłowo zweryfikować dokumenty w tym oknie należy 

dokonać jej na dokumentach pobranych bezpośrednio z kasy i zapisanych na zewnętrznym nośniku  

w pliku z rozszerzeniem „_1.hex”. 

Należy kliknąć dwukrotnie puste pole w oznaczone „Klucz publiczny kasy”. Wówczas pojawi się okienko: 

 
W okienku należy wybrać pliki typu „TXT File(*.txt). 

Pojawi się wówczas na liście plik „key_public_file.txt” zapisany w tym samym katalogu co „dane_1.hex”  

i „dane_2.hex”. Należy wybrać ten plik „key_public_file.txt” i nacisnąć przycisk „Otwórz”. 

 
Ścieżka do pliku „key_public_file.txt” zostanie zapisana w polu „Klucz publiczny kasy”. 

Tu dwukrotnie kliknąć 



 
Następnie należy wybrać dokument do weryfikacji i nacisnąć przycisk „Weryfikacja”. W trakcie weryfikacji 

wypełni się pole „Pełny podpis”. Weryfikacja dokumentu przebiegła poprawnie. 

 
 

UWAGA: W procesie weryfikacji można zweryfikować tylko jeden dokument a operację należy 

powtarzać dla kolejnych dokumentów, które chcemy zweryfikować. 


