
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU 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 pamięć, którą chcemy odczytać: Pamięć Chronioną lub Pamięć 

Fiskalną. 

 

 

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

 



A. Odczyt Pamięci Chronionej 

 

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 PC. 

 

 

 



I. Zakładka „Pobierz dane z kasy” 

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

numerów dokumentów. Na podłączonej kasie można również drukować dane po 

wybranych datach, numerach raportów, numerach JPKID i numerach dokumentów. Dane 

można zapisać, odtworzyć z zapisanego pliku, a również weryfikować dokumenty (czyli 

rekordy oznaczone numerem w polu „NR DOK”). 

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

z indeksami „_1.hex” i „_2_hex” np. „kasa_1.hex” i „kasa_2.hex”. Przy użyciu przycisku 

„Otwórz” można odczytać uprzednio pobrane dane wskazując jeden z zapisanych plików. 

Program odczytuje tylko oryginalne pliki pobrane z kasy. Modyfikacja pliku z indeksem 

„_1.hex” zapisanego na dysku powoduje błąd weryfikacji. Po załadowaniu danych 

pobranych z kasy możliwa jest weryfikacja poszczególnych dokumentów za pomocą klucza 

publicznego kasy. 

UWAGA: Przy wyborze „Dowolny” niezależnie od wybranego zakresu numerów 

dokumentów program pobierze zawsze wszystkie zdarzenia i dokumenty zawarte  

w wybranym przedziale czasowym. 

2. Weryfikacja dokumentów pobranych z kasy.  

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.  

Aby zweryfikować wybrany dokument należy pobrać z kasy plik zawierający „klucz 

publiczny” poprzez przycisk „Odczyt klucza” i wówczas (przy podłączonej kasie) dane  

w polu „Klucz publiczny kasy” wypełnią się. Należy wówczas wybrać dokument do 

weryfikacji i nacisnąć przycisk „Weryfikacja”. W trakcie weryfikacji wypełni się pole „Pełny 

podpis”.  

Zawartość podpisywanego dokumentu wraz z jego pełnym podpisem znajduje się  

w zakładce „Weryfikuj dane”. Kopiując zawarte tam dane można zweryfikować je  

w dowolnym zewnętrznym programie umożliwiającym weryfikację podpisu. 

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

należy powtarzać dla kolejnych dokumentów, które chcemy zweryfikować. 



 
 

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

zbliżonej do wydruku dokumentu w celu wygodniejszego odczytu. Dane, które podlegają 

weryfikacji są wyświetlane po pobraniu w zakładce „Weryfikuj dane”. 

3. Wydruk zdarzeń i dokumentów na kasie podłączonej do komputera dokonuje się według 

wybranego kryterium:  

- ostatni dokument lub zdarzenie zapisane w pamięci chronionej 

- w zakresie dat, wszystkie dokumenty i zdarzenia 

- w zakresie numerów Raportów fiskalnych dobowych, wszystkie dokumenty i zdarzenia 

- w zakresie numerów JPKID nadawanych każdemu zapisowi w pamięci chronionej, wszystkie 

dokumenty i zdarzenia 

- w zakresie numerów wydrukowanych dokumentów, tylko dokumenty. 

 

4. Weryfikacja dokumentów zapisanych wcześniej na zewnętrznym nośniku. 

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

jest zalecany ze względu na: 

c) dalszą możliwość analizy sprzedaży – bez kasy 

d) wymóg przy zamykaniu kasy (najpierw należy zapisać dane zawarte w pamięci chronionej). 

Program, po kliknięciu jednego z przycisków „Pobierz wg dat” lub „Pobierz wg numerów”, 

pobiera i zapisuje dane na zewnętrznym nośniku. Tworzone są dwa pliki o wybranej nazwie  

z rozszerzeniem „_1.hex” i „_2.hex” np. „dane_1.hex” i „dane_2.hex”. 

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

W pliku z indeksem „_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”. 



Dla celów weryfikacji danych zapisanych wcześniej na zewnętrznym nośniku należy również 

pobrać klucz kasy. Klucz kasy (key_public_file.txt) lokuje się w katalogu: …\AclasMR 

V1.001\AclasPM (tam, gdzie został zainstalowany program AclasMR). 

Poniżej przykład lokalizacji takiego pliku: 

 

Po otwarciu pliku np. „dane_1.hex” pojawi się na ekranie lista zawartych w nim pozycji. 

Należy wówczas kliknąć dwukrotnie w polu „Klucz publiczny kasy” i otworzy się okno dialogowe do 

wskazania pliku „dane_1.hex”. Należy wybrać w „Pliki typu” „TXT file (*.txt)”. Wybierając plik 

„key_public_file.txt” i naciskając przycisk „Otwórz” zostanie zaczytany klucz publiczny kasy w polu 

„Klucz publiczny kasy”. 

Wówczas, dla weryfikacji dokumentów, należy wybrać weryfikowany dokument (zostanie 

podświetlony) i uruchomić funkcję „Weryfikacja”. Zapełni się wówczas pole „Pełny podpis”. 

 

Dane można również zweryfikować w zakładce „Weryfikuj dane” po wcześniejszym zaczytaniu 

danych w zakładce „Archiwizacja pamięci chronionej”. 



W zakładce „Weryfikuj dane” są pokazane wszystkie dane znajdujące się na drukowanym 

dokumencie, bez formatowania, z usuniętymi spacjami. Zawartość okna z zakładki „Weryfikuj dane” 

może zostać skopiowana i poddana weryfikacji w dowolnym innym programie lub witrynie online 

umożliwiającej weryfikację podpisu RSA. 

 

 

II. Zakładka „Raporty sprzedaży z PCH” 

1. Aby wykorzystać funkcje tej zakładki należy wcześnie pobrać dane z kasy w zakładce 

„Pobierz dane z kasy”. Dla celów analizy sprzedaży najlepiej jest pobrać „Wszystkie 

dokumenty” w interesującym nas przedziale czasu lub numerów dokumentów. 

2. Zaciąganie danych do tej zakładki, po ustawieniu odpowiednich opcji i filtrów, odbywa się 

po naciśnięciu przycisku „Odśwież” w górnym okienku. 

3. Zaciągnięte i przefiltrowane dane w górnym okienku można zapisać i wydrukować 

naciskając przycisk „Drukuj/Zapisz”. 

 

GÓRNE OKIENKO 

4. Filtruj wg dat – jeżeli nie jest zaznaczone to program będzie filtrować cały zakres pobrany 

z kasy w zakładce „Pobierz kopie z kasy” lub według wybranych numerów dokumentów 

(jeżeli są wpisane – jak w przykładzie poniżej). 

5. Uwzględnij anulowane – jeżeli nie jest zaznaczone program nie będzie uwzględniał 

paragonów anulowanych oraz paragonów zestornowanych do zera. 

6. Sprzedaż w stawce PTU – przy wybraniu tej opcji oraz interesującej nas stawki program 

zawęzi filtrację do wybranej stawki PTU. 

7. Stawki PTU dla towaru – przy wybraniu tej opcji program: 

a) pokaże wszystkie towary ze stawkami PTU, jeżeli nie wpisano w polu „Nazwa” żadnych 

znaków, 

b) pokaże tylko te towary ze stawkami PTU, które zawierają w swojej nazwie ciąg znaków 

wprowadzony w polu „Nazwa”. 

DOLNE OKIENKO 

8. Po wybraniu interesującej nas pozycji w górnym okienku należy w dolnym okienku 

nacisnąć przycisk „Odśwież”. Pojawią się wówczas w dolnym okienku szczegółowe 



informacje odnośnie wybranej pozycji (linie z wydrukowanych paragonów i/lub 

paragonów anulowanych). 

 

9. W dolnym okienku, zaciągnięte i przefiltrowane szczegółowe dane o pozycji w górnym 

okienku można zapisać lub wydrukować naciskając przycisk „Drukuj/Zapisz”. 

III. Zakładka „Dane w JSON” 

Dane z kas ON-LINE raportowane są do repozytorium Ministerstwa Finansów w postaci plików 

JSON. W taki też sposób można je odczytać z kasy. 

1. Należy wybrać zakres raportowanych zapisów. 

2. Następnie należy wybrać zakres interesujących nas numerów zapisów (JPKID). 

 

3. Pobrane zapisy można zapisać jak również otworzyć z zapisanego już pliku. 

 

IV. Zakładka „Weryfikuj dane” 



UWAGA:  W trakcie używania tej zakładki kasa musi być podłączona do komputera, na 

którym uruchomiony jest program AclasMR po interfejsie RS232 (COM) lub po interfejsie 

sieciowym lokalnym (LAN lub WiFi) wybierając UDP lub TCP (sugerowane TCP). 

1. W polu „Klucz publiczny kasy” należy ściągnąć go z kasy wybierając ikonkę „Odczyt klucza”: 

 

2. W polu „Dane pliku” należy wybrać plik, który chcemy zweryfikować, pobrany w zakładce 

„Archiwizacja pamięci chronionej”; 

 

 



Zaczytany plik: 

 

3. Należy nacisnąć przycisk „Weryfikowanie danych” aby zweryfikować wybrany plik: 

 

 

V. Zakładka „Archiwizacja pamięci chronionej” 

UWAGA: Archiwizacja jest precyzyjna ale czasochłonna!!! 

1. W polu „Ścieżka” należy wybrać katalog do którego będzie archiwizowana Pamięć 

Chroniona wybierając ikonkę: 

 



 

2. Następnie należy wcisnąć przycisk „Archiwizacja”: 

 



Następuje proces archiwizacji. W opisanym przykładzie zakończony informacją „Task OK” co 

oznacza „Zadanie wykonane”. 

Tak zapisane dane można zweryfikować w zakładce „Weryfikuj dane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Odczyt Pamięci Fiskalnej 

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 połączenie jest poprawne zostaną pokazane dane identyfikujące kasę i można rozpocząć 

pobieranie żądanych danych z Pamięci Fiskalnej kasy. 

  

I. Zakładka „Raporty” 

1. W tej zakładce należy najpierw wybrać rodzaj interesującego na s raportu a następnie 

wskazać zakres za jaki mają być pobrane dane z Pamięci Fiskalnej kasy. 

2. Wybierając „Okresowy” pobrane zostaną raporty okresowe z Pamięci Fiskalnej kasy  

a w polu „Zakres” pojawią się możliwe zakresy. 

a) Od NR RAP do NR RAP – od numeru raportu fiskalnego dobowego do numeru 

raportu fiskalnego dobowego, 

b) Od DATY do DATY (RRMMDD) – należy wówczas wpisać interesujący nas okres  

w formacie: „RR” = rok, „MM” = miesiąc, „DD” = dzień, 

c) Cała pamięć, 



d) Zakres miesięcy (RRRRMM) – należy wówczas wpisać interesujący nas okres  

w formacie: „RRRR” = rok, „MM” = miesiąc i zostaną pobrane dane z raportów 

fiskalnych dobowych za wybrany miesiąc. 

  

Następnie należy nacisnąć przycisk „Czytaj dane” aby program pobrał wybrany zakres 

danych z Pamięci Fiskalnej kasy. 

3. Wyświetli się okienko, w którym będzie można wskazać w jakim pliku należy zapisać 

pobrane dane. 

 

  

Dane zapisane w tym pliku 

Zakończono pobieranie danych Wyświetlanie 

pobranych 

danych 



4. Pobrane dane można zapisać w innym pliku („Zapisz”) lub wydrukować na drukarce 

kasy („Drukuj na kasie”) lub na drukarce komputerowej („Drukuj na PC”).  

 

 

II. Zakładka „Dane kasy” 

Po naciśnięciu przycisku „Dane kasy” program odświeża dane wyświetlane w poniższej linii: 

 
 

III. Zakładka „Inne dane” 

Po wybraniu tej funkcji program pobierze dodatkowe dane z Pamięci Fiskalnej kasy. 

  

IV. Zakładka „Certyfikaty” 

Po wybraniu tej funkcji program pobierze z Pamięci Fiskalnej kasy dostępne certyfikaty 

„ENC” – do szyfrowania transmisji i „TLS” – do autentykacji nawiązywania połączenia. 

Certyfikaty wykorzystywane są przy komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów oraz 

z Serwerem Producenta. 



Można je wydrukować lub zapisać. 

 

V. Zakładka „Paragony” 

Po wybraniu tej funkcji program pobierze z Pamięci Fiskalnej kasy dostępne te dane  

z paragonów/paragonów anulowanych, które powinny być zapisywane w Pamięci Fiskalnej: 

wartość brutto i 20 pierwszych bajtów podpisu cyfrowego (RSA). 

Można je wydrukować lub zapisać. 

 

VI. Zakładka „Sumy programu” 

Po wybraniu tej funkcji program pobierze z Pamięci Fiskalnej kasy sumy kontrolne 

programu pracy kasy i programu Pamięci Fiskalnej. Jeżeli nie było aktualizacji programu 

pracy kasy to tylko pojedyncze sumy jak w przykładzie poniżej. 

a) Suma kontrolna programu pracy kasy: 

-            KOSON-001-20200228 (wersja i data) 

- FDF379C9881F2BEEFC990BD4D0B1D78DCFA503E079C7E5C625EF0211D1DDC458 

(suma kontrolna), 

b) suma kontrolna programu Pamięci Fiskalnej: 

-            PF-001 (wersja) 

-            7F7C (suma kontrolna). 



Można je wydrukować lub zapisać. 

 

 


