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  Уважаеми Колеги, 

Представяме важни параметри при настройката на новите ФУ в продуктите на Microinvest: 
1. Според Наредба Н-18, при генериране на УНП се използва серийния номер на устройството. Новите 

версии на DeviceManager.DLL получават серийния номер автоматично, като това гарантира, че сте 

избрали правилния модел. Това е причината настройката да трябва да се изчаква докато се 
попълни серийния номер на устройството. Препоръчваме след като се направи настройката, 
прозорецът да се отвори контролно още веднъж да се види, че всичко е попълнено правилно. При 
въвеждането на данните за ФУ, то самото трябва да е включено в правилния режим и съединено с 

компютъра;  
2. При т.1 има особеност, когато се сменя номер на СОМ порт или скорост на апарата – първото 

запитване за номера се прави със старите стойности, което означава, че вероятно апаратът ще бъде 
потърсен на СОМ 1 докато вие променяте настройката, след това ще бъде направено ново търсене 
на избрания СОМ. Това изисква още малко търпение (обикновено 2-3 секунди) реди да затворите 
прозореца; 

3. Според същата Наредба Н-18, при генериране на УНП се взема Номер на устройство-Код на 
оператор-Пореден номер на продажбата. При голяма част от колегите има проблем, когато не е 
попълнен код на оператор и съответно ФУ не иска да отвори ФБ. Където е било възможно, при не 

попълнен код на оператор ние подаваме 1, но е изключително важно да се попълват номера 
операторите в номенклатурата на програмата; 

4. Когато сте изпълнили правилно настройката и сте следвали стъпките 1, 2 и 3, но няма резултат, 
следва да ни изпратите комуникацията между компютъра и устройството чрез параметъра /PortMon 

за следващ анализ. 
 
 

С уважение, 
Виктор Павлов  

 
 

 


