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  Уважаеми Колеги, 
 Техническа информация за Касовите апарати и новите версии. 
 
Касови апарати 

Информация за основната разлика между LAN и COM: 
 При СОМ комуникация каналът за връзка е само 1 и има програма-диспечер между  изпращачите и КА. 

В общия случай това е програма Microinvest Smart Printer. Проблемът на програмата е, че тя трябва да 
прихване всички възможни грешки от КА и да ги препредаде към отдалечения подател. Това не винаги 

е възможно, защото КА може да е в междинно състояние (например натрупва фискален бон, без още да 
е стартирал печата, но ще му свърши хартията преди да го е отпечатал). Външно изглежда, че всичко е 
ОК, но отдалечения клиент ще даде нереална грешка при работа и ще трябва да повтори операцията. 
Това не може да се разбере от програмата-диспечер. Също така буферирането на заявките става в 
междинна програма, като отдалеченото работно място няма да разбере за проблема в реално време, 
като ще трябва операцията да се повтори. 

 При LAN връзката нещата са различни. Всяко работно място комуникира с апарата директно през IP 
адрес и порт. Няма "опашка" или друго подобно. Има 2 състояния - апаратът очаква комуникация или 
апаратът не може да приеме връзката защото вече печати бележка (свързан е към друг потребител). 

Затова ако имате няколко апарата - решението е LAN. Работата през Microinvest Smart Printer е компромис. 
 
Нови версии на продуктите 

Пуснахме версия 056/100 на Microinvest Склад Pro и 069/100 на Microinvest Склад Pro Light. Версиите са 

на сайта и можете да ги свалите. На сайта не са променяни дати или друга информация. Обърнете внимание, 
че инсталаторът е комбиниран, ако се инсталира версия 100, след това не можете да се върнете на 056, затова 
пробвайте СУПТО само на тестови или виртуални машини. Пишете ми за всеки проблем, който сте срещнали, 
искаме много бързо да елиминираме всички възможни затруднения или други грешки. 
 

В момента Android версията е подадена в НАП. Днес ще имаме актуализация, обърнете и внимание, 
много неща са направени в този продукт и той става все по-силен. 

 
 
 

 
 

С уважение, 

Виктор Павлов  
 
 
 


