
3.Продаж ToBapV по кодV: код товару--+кТ--+ оПЛ
4.Продаж ToBapv п9 kiлькостi: кiлькiсть ---rX--+ Kofl товару--+ КТ-- ОПЛ

Програмування товару

1 . 6't't ---+Пароль 1232'1--Програмування назви товару--эГlС
2. 612 -, Пароль 1232'l---Програмування цiни товару--+ПС
3. 614 -.' Пароль 'l2321--*[|р6lрамування групи ПДВ flля ToBap}-+flQ
Ставка А - горiлка,вiскi,джин
Ставка Б - коньяк, ви но, ша м п.,л iкер,бал ьзам
ставка В - пиво
Ставка Г - сигарети
Ставка!-безП,ЩВ
Пiсля редагування кожноТ команди-. ОПЛ
4. 512 --+Пароль'l2321-,Код товару,який хочете видалити-+ПС

1.Продаж товару

р.обота з звiтами

,1 . Поточнi звiти без обнчлiння:
101--Пароль 1 2321-,ПС Поточний
1 02-+Пар<lль 1 2З21 --ПС Поточ н ий
1 03-,Пароль 1 2321 -,ПС Поточний
1 04--Пароль 1 2321 -*ПС Поточний
1 05---+Пароль 12321 --ПС Поточ ний
1 06--Пароль 1 232'| ---ПС Поточний

(з правоi сторони вверху з'явиться чоловiчок)
+ ---э вносимо необхiдну с!lчl}-э оПЛ

денний звiт
звiт по вiддiлах
звiт по товарах
звiт по товарах скорочений
звiт касира
звiт по годинах

3BiT по товарам потребуо введення початкового та кiнцевого
якого по який виконуються звiт,
Поточнi звiти виводять на друк показники лiчильникiв без
звiти можуть виконуватись в будь який час роботи ЕККА,

HoNieplB ToBaplB, 3

'ix зм iни, Поточнi

2, Поточнi звiти з обнчлiнням,
50'l---,Пароль 1 2321 -,ПС .Щенний звiт з обнулiнням Z-3BiT
502---Пароль 12321--,ПС 3BiT по вiддiлаt\4 з обнулiнням
503--+Пароль 12З21---+ПС 3BiT по ToBapaNi] з обнулiнням
504--Пароль 12321---ПС Скор. звiт по реалiз. ToBapiB з обнулiнням
505--Пароль 1 2321--ПС Звiт касира з обнулiнням
ýQý---lПароль 12321--ПС Звiт по годинах з обнулiнням

Передача звiтiв

272-- Парол ь 1 2З21 ---,ПС Передача з BiTH оl' i нфор мацi'i

Пid час наOсuлання iнформацiйноео повiёомлення забороняеmься наmчснання
клавiш на клавiаmурi ЕККД, а mакож вuключення ЕККД. lli dЛ'можуmь прчвесmч ёо
по м uлкч в i 0 п р ав л е ння кон m р ол ьно- з в i m н оi i н ф ор м ацii,

Гltсля вчконання завdання на 0чсплей буdе BuBeOeHo rlовidомлення
" Bci пакеm u в i dправ ленi"


