
Konverze projektů

V tomhle návodě se dozvíte, jak přenést údaje ze starých projektů programů Euro2A v4.03 a Euro2A v5.23 
do nových projektů programu Euro2A v6.05. Přenos údajů je tímhle způsobem možné realizovat mezi 
projekty libovolných dvou registračních pokladen společnosti ELCOM podporovaných programem Euro2A.

Program Euro2A je k dispozici ke stažení na naší stránce elcom.eu v CZ mutaci v sekci Podpora / Uživatelský 
program Euro2A. Stáhněte si celý balík s novou i starou verzí (stará v5.23 a nová v6.05).

Nainstalujte si je prosím do rozličných složek v počítači.

Postup budeme ilustrovat na příkladu přenosu PLU údajů z projektu starší pokladny Euro-2000T do nové 
Euro-150TEi Flexy CZ.
Doporučujeme na přenos použít formát “edf“ a ne “csv“.

Přenos údajů mezi nefiskálním projektem programu Euro2A verze 5.23 a fiskálním projektem
programu Euro2A verze 5.17 a vyšší.

1. Pokud nemáte Euro2A v5.23, pak si stáhněte a nainstalujte přesně tuhle verzi Euro2A zde:
https://www.elcom.eu/public/files/podpora/komunikacne_programy/cz/CZ_Euro2A.zip
2. Otevřete starý projekt v programu Euro2A v5.23
3. Vykonejte export PLU do souboru v “edf“ formátu
4. Nainstalujte Euro2A v6.05 do jiné složky, než ve které je nainstalována verze 5.23
5. Vytvořte v něm nový projekt pro Euro-150TEi Flexy CZ
6. V rozbalovacím sezname zvolte “Tovarové položky“
7. V okně “Tovarové položky“ zvolte import a najděte soubor s PLU exportovanými v bodě 3

Přenos údajů mezi novými projekty programu Euro2A verze 6.05 a vyšší

Přenos údajů je tímhle způsobem možné realizovat mezi projekty libovolných dvou typů registračních 
pokladen společnosti ELCOM podporovaných programem Euro2A.

1. Pokud nemáte Euro2A v6.05, pak si stáhněte a nainstalujte přesně tuhle verzi Euro2A zde:
https://www.elcom.eu/public/files/podpora/komunikacne_programy/cz/CZ_Euro2A.zip
2. Otevřete projekt programu Euro2A v6.05 ze kterého chcete přenést údaje
3. Vykonejte export PLU do souboru v “edf“ formátu
4. Otevřete nebo vytvořte projekt programu Euro2A v6.05 (nebo vyšší verzi) do kterého chcete údaje 
přenést
5. V rozbalovacím sezname zvolte “Tovarové položky“
6. V okně “Tovarové položky“ zvolte import a najděte soubor s PLU exportovanými v bodě 3
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