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Технически бюлетин
008
Уважаеми Колеги,
Във връзка с промените на архитектурите на продуктите и версиите на DLL Ви представяме техническа
информация по отношение на съвместимост, версии и действия:
1. В последната година можем да дефинираме 3 поколения на DeviceManager.DLL
a) Версии преди 01.12.2018 година. Това са старите версии на библиотеките, до началото на
въвеждане на апаратите с QR код. Тези версии са били съвместими и непроменени от 2014
година до началото на декември;
b) Версии с УНП, период декември 2018 до юни 2019. Това е следващо поколение
DeviceManager.DLL, в който е вградена функциалността за предаване, получаване и
отпечатване на УНП. Това са версии 1.03.000, 1.03.001 и 1.03.002;
c) Версии с УНП и Сторно, моментните версии на DeviceManager.DLL, версия 1.03.003, 1.03.004 и
текущата 1.03.005;
Ще отбележим, че 1.а е несъвместимо с 1.b и несъвместимо с 1.c. При трите изброени версии трябва и
самият продукт да подава данните (и операциите) към библиотеката. Именно затова няма никакъв шанс
версия от 2015 година да заработи с версия от 2019 година. Като минимум новите версии искат нови данни
и нови операции. Ако се върнете към ръчна регистрация на стара версия на DLL, това ще повреди новия
продукт, който подава новите данни и DLL-а не ги разбира.
2. Ще отбележим, че скоро ще има нови изменения, например отпадането на Z отчетите ще е също
глобална промяна в касовите апарати и вероятно ще се наложат още промени. В зависимост от
промените се очаква да се появи още една версия на DeviceManager.DLL, възможно е също да е
несъвместима. Това ще зависи от промените в КА и протокола;
3. От страна на клиентите, всички трябва да са наясно, че ще има промени и че тези промени са платени.
Ние сме предложили най-изгодния вариант – пакет Фискал, където клиентите получават безплатно
измененията до момента, в който Наредба Н-18 влезе в сила в пълен обем. За клиенти, които от 2012
година използват продукта, без да са платили нищо повече, промените са от страна на НАП и всички
функции са плод на нашия труд и постоянно развитие на продуктите. Все пак и КА бяха сменени след
плащане на цената на нов апарат;
4. Като перспектива, около края на гратисния период на Наредба Н-18 ще има още една сериозна
промяна – от списъка с устройства ще отпаднат всички стари устройства, такива, които не могат да се
използват легално в България. Тази промяна ще пререди списъка с устройства и ще трябва отново да
се направи пренастройка на системата. В момента има около 150 апарата, които трябва да се махнат от
библиотеката защото не поддържат УНП и Сторно.
Поради огромната загуба на време от наша страна с постоянни обяснения и опити да се вкара кръгла
тръба в квадратна, от 01.09.2019 година няма да толерираме никакви частични актуализации и ръчна замяна
на версиите. Всичко се решава с инсталиране на последни и актуални версии на продуктите, при правилата,
които Microinvest спазва от самото начало на компанията. Не сме скъпа компания, партньорите имат всички
инструменти за да управляват работоспособността на продуктите на най-високо ниво.

С уважение,
Виктор Павлов

