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Na každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet,
miesta bez dostupnosti spojenia sa vybavujú individuálne.
Termotlačiarne musia podporovať tlač QR-kódu cez riadiace
sekvencie. /staré verzie termotlačiarní to nepodporujú/
Ihličkové tlačiarne sa budú musieť nahradiť termotlačiarňami,
lebo nepodporujú tlač QR-kódu, ktorý je požadovaný
na tlačovom výstupe pokladničného dokladu.
Fiskálna pamäť sa musí deaktivovať a nahradiť chráneným
dátovým úložiskom /CHDU/ s dostatočnou kapacitou
pamäťového média.
Do fiskálnej tlačiarni FT4000 sa nahrá nová verzia programu
ktorý podporuje komunikáciu s CHDU.
FT4000 bude komunikovať s nadradenou aplikáciou
pomocou tlačového manažéra.
Manažér komunikuje s eKasa systém a certifikuje sa spolu
s chráneným dátovým úložiskom.
Chránené dátové úložisko sa bude vyrábať vo 2 kapacitách
o veľkosti 500 000 a 2 000 000 dokladov.
Každý pokladničný doklad sa bude evidovať v systéme eKasa
a súčasne v chránenom dátovom úložisku.
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V nadradenej aplikácii sa musia doprogramovať zmeny,
ktoré vyplývajú z novely zákona do systému eKasa.

Pre nových zákazníkov platí povinnosť evidovať tržbu po novom
od 01.04.2019
Existujúci zákazníci musia evidovať tržbu po novom najneskôr
od 01.07.2019. Po tomto dátume budú pôvodné pridelené DKP
(daňové kódy pokladne) automaticky zrušené.
Ako novinku pripravujeme aj novú ON-line registračnú pokladnicu
eFT5000, ktorá bude technickou a komunikačnou vyspelosťou
na úrovni malých počítačov.
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