
Konverzia projektov

V tomto návode sa dozviete, ako preniesť údaje z nefiskálnych projektov programu 
Euro2A v5.02 do fiskálnych projektov programu Euro2A v5.17. Prenos údajov je týmto 
spôsobom možné realizovať medzi projektmi ľubovoľných dvoch typov registračných pokladníc 
spoločnosti Elcom podporovaných programom Euro2A.

Program Euro2A je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke v sekcii Podpora / 
Download súborov. Stiahnite obe verzie (nefiskálnu 5.02 a fiskálnu 5.17). 

Nainštalujte si ich prosím do rozličných priečinkov na počítači. 

Postup budeme ilustrovať na príklade prenosu PLU údajov z projektu staršej nefiskálnej 
pokladnice Euro-2000T do novej fiskálnej Euro-150 Flexy. 

Odporúčame na prenos použiť formát “edf” nie “csv”. 

Prenos údajov medzi nefiskálnym projektom programu Euro2A verzie 5.02
a fiskálnym projektom programu Euro2A verzie 5.17 a vyššej

1. Ak nemáte Euro2a v5.02, potom si stiahnite a nainštalujte presne túto verziu Euro2A. 
( http://www.elcom.eu/downloads/komunikacne_programy/sk/Euro2A_ver5_02_SK.zip)

2. Otvorte starý projekt v programe Euro2A v5.02
3. Vykonajte export PLU do súboru v “edf” formáte.
4. Nainštalujte Euro2a v5.17 do iného priečinka, než v ktorom je nainštalovaná verzia 5.02
5. Vytvorte v ňom nový projekt pre Euro-150 Flexy
6. V rozbaľovacom zozname zvoľte “Tovarové položky”
7. V okne “Tovarové položky” zvoľte import a nájdite súbor s PLU exportovanými v bode 3

Prenos údajov medzi fiskálnymi projektmi programu 
Euro2A verzie 5.17 a vyššej

Prenos údajov je týmto spôsobom možné realizovať medzi projektami ľubovoľných dvoch 
typov registračných pokladníc spoločnosti Elcom podporavaných programom Euro2A.

1. Ak nemáte Euro2a v5.17, potom si stiahnite a nainštalujte presne tuto verziu Euro2A
(http://www.elcom.eu/downloads/komunikacne_programy/sk/Euro2A_ver5_17_SKf.zip)

2. Otvorte projekt programu Euro2A v5.17 z ktorého chcete preniesť údaje
3. Vykonajte export PLU do súboru v “edf” formáte.
4. Otvorte alebo vytvorte projekt programu Euro2A v5.17 do ktorého chcete preniesť údaje.
5. V rozbaľovacom zozname zvoľte “Tovarové položky”
6. V okne “Tovarové položky” zvoľte import a nájdite súbor s PLU exportovanými v bode 3
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