
Certifikované riešenia eKasa od firmy BOWA v zariadeniach 
FT4000 a FT5000

Na základe vzniknutej situácie v certifikačnom procese našich riešení sme podpísali 
zmluvu o spolupráci s firmou BOWA s.r.o. a pristúpili sme k integrácii ich certifikovaného 
riešenia eKasa do našich tlačiarní FT4000, FT5000. Do oboch tlačiarní sa vloží namiesto nášho
CHDU5000 certifikované chránené dátové úložisko firmy BOWA. 

Pri tlačiarni FT4000 B bude počítačový program eKasa klient umiestnený v počítači.
Pri tlačiarni FT5000 B bude počítačový program eKasa klient umiestnený v tlačiarni, alebo 
v počítači.

Firmu BOWA s.r.o. vnímame ako stabilného partnera na trhu s registračnými 
pokladnicami a veríme, že podpora z ich strany pre svojich partnerov bude aj v budúcnosti 
pokračovať. Nakoľko máme veľa spoločných zákazníkov a softvérových integrátorov 
predpokladáme, že väčšina SW firiem má integrované obe rozhrania.

Zariadenia budú do doby získania nášho certifikátu dodávané s už certifikovaným riešením
PPEKK a CHDÚ od firmy BOWA.
PPEKK -  počítačový program eKasa klient
CHDÚ -  chránené dátové úložisko

Technická realizácia riešenia

CHDÚ od firmy BOWA sa naklikne na redukciu, ktorá umožní priame napojenie CHDÚ na náš 
komunikačný konektor tlačiarne FT4000, FT5000

Náhrada za CHDU5000 od firmy Varos

REDUKCIA CHDU

PORT

REDUKCIA s CHDÚ



Premena zariadení FT4000 na zariadenia FT4000 B

 Pôvodná doska FT4000 Nová doska portov FT4000 + CHDÚ BOWA

Pôvodná matičná doska FT4000 sa musí odstrániť, lebo obsahuje procesor. Na jej miesto 
sa osadí nová doska portov FT4000, ktorá je aj teraz v procese certifikácie s našim CHDÚ. Nové
dosky sú vo výrobe a bude ich vyrobených dostatočné množstvo.
Namiesto nášho CHDÚ sa osadí CHDÚ od firmy BOWA, čím vznikne certifikované riešenie.

Kedykoľvek v budúcnosti je možnosť výmeny CHDÚ BOWA za CHDÚ Varos.
V tomto momente sme stále v certifikačnom procese so zariadením FT4000 a FT5000.

Firma Varos pristúpila k tomuto dočasnému riešeniu kôli zákazníkom, ktorí už nie sú 
ochotní čakať. Vaše zálohy budú zohľadnené pri objednávkach tohto záložného riešenia v plnej 
miere a budeme sa snažiť udržať predom deklarovanú cenu riešenia.

Doska portov FT4000 Doska portov FT4000 + CHDU5000



Spôsob výmeny údajov Aplikácia - Tlačiareň

Aplikačný program s integračným rozhraním BOWA

Aplikačný program s integračným rozhraním VAROS

POČÍTAČ s WINDOWS

PPEKK BOWA

APLIKAČNÝ SW
s BOWA rozhraním

TLAČIAREŇ FT4000

TLAČ DOKLADOV

CHDÚ BOWA

POČÍTAČ s WINDOWS

PPEKK BOWA

APLIKAČNÝ SW
s VAROS rozhraním

TLAČIAREŇ FT4000

TLAČ DOKLADOV

CHDÚ BOWA

PREVODNÍK PRÍKAZOV
VAROS / BOWA



Premena zariadení FT5000 na zariadenia FT5000 B

Namiesto CHDU5000 od firmy Varos sa osadí certifikované CHDÚ od firmy BOWA

         

CHDÚ BOWA

Spôsob výmeny údajov Aplikácia - Tlačiareň

Aplikačný program s integračným rozhraním BOWA I. alternatíva

POČÍTAČ

APLIKAČNÝ SW
s BOWA rozhraním

TLAČIAREŇ FT5000

TLAČ DOKLADOV

CHDÚ BOWA

PPEKK BOWA



Aplikačný program s integračným rozhraním BOWA II. alternatíva

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

 

Aplikačný program s integračným rozhraním VAROS

POČÍTAČ s WINDOWS

PPEKK BOWA

APLIKAČNÝ SW
s BOWA rozhraním

TLAČIAREŇ FT5000

TLAČ DOKLADOV

CHDÚ BOWA

POČÍTAČ

PPEKK BOWA

APLIKAČNÝ SW
s VAROS rozhraním

TLAČ DOKLADOV

PREVODNÍK PRÍKAZOV
VAROS / BOWA


