OPPGRADERINGS
BESKRIVELSE
CASIO PREMIUM (ERA)
(V-R200 og V-R7x00)

Versjon 1.2 - 25.09.2018

Denne manualen forklarer hvordan man oppgraderer
Casio Premium appen til å tilfredsstille kravene i
kassasystemforskriften.
Den gjeldene versjonen for Casio Premium app. er versjon 5.0.0
Alle de filene man trenger for oppgradering finnes på våre forhandlersider under fanen
V-R Premium.
Det er ikke mulig å direkte oppgradere fra v.2.1.0 til 5.0.0
Her må man gå via v.2.2.0, v.3.0.0 og v.4.0.0.2
Denne manualen vil forklare hvordan man oppgraderer fra versjon v.2.2.0 til v.5.0.0 via
v.3.0.0. Går man fra 2.1.0, gjøres dette på samme måte som fra v.2.2.0 til v.3.0.0.
www.kbd.as/innlogging

Følgende apper må oppgraderes og installeres.
•
•
•
•

Cash Premium 5.0.0
Verifone integrasjons app. (v.1.4.2 FN)
Nets integrasjons app. (v.1.3.0 FN)
NorwegianFiscalActivity 1.04

NB!!
INGEN FILER FRA TIDLIGERE VERSJONER
AV CASHREGISTER APPEN ELLER
VERIFONE/NETS APPENE SKAL BRUKES
SAMMEN DENNE OPPGRADERINGEN.
DETTE GJELDER BACKUP FILER, BACKUP
ALL FILER OG SQL SCRIPT FILER.
HUSK Å MONTERE ETT SD-KORT I LESEREN BAK PÅ
V-R7X00 ELLER PÅ SIDEN TIL V-R200. DETTE KORTET
BRUKES TIL Å LAGRE FISCAL INFORMASJON OG
EKSTRA BACKUP.
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Oppgradering til versjon 5.0.0
Om kunden har en tidligere versjon av Casio Premium, så kan man oppgradere
programvaren til versjon 5.0.0.
Det som er viktig, er at om man har en gammel versjon, så må man innom andre versjoner
på veien.
2.1.0 -> 2.2.0 -> 3.0.0 -> 4.0.0.2 -> 5.0.0

Punkt 1 – Nedlastning av filer fra forhandlerside:
Last ned zip filen «V-R_ERA_oppgradering.zip» fra forhandlersidene.
www.kbd.as/innlogging
Sett inn SD kort i pc-en og pakk ut filene på roten av SD kortet.
Slik vil mappen se ut når den er pakket ut på roten av SD kortet.

I mappen du laster ned, finner du OS update for maskinen, her er det viktig at det alltid er
siste versjon for at maskinen skal fungere optimalt.
På forhandlersiden, under V-R Premium, finnes manual på hvordan oppdatere OS
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Punkt 2 – Backup av eksisterende kundeprogram:
Ta backup av programmet som er installert på kassen.
Logg inn med system bruker – Mode – System – DB Management

Velg «Database Backup (All)»

Velg lokasjon for backup (SD kort) og trykk «Utfør», og bekreft med OK.

Avslutt med å trykke «Lukk» to ganger og avslutt Cashregister appen.
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Punkt 3 – Installasjon av Norwegian Fiscal app:

Trykk på «Meny»,

og velg «Open manager»

Bla deg frem til NorwegianFiscal, og start NorwegianFiscalActivity.apk. –
Sjekk forhandlersidene etter siste versjon.

Velg «Installer» og «Åpne»

Trykk «Close» når NorwegianFiscalActivity appen har startet.
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Punkt 4.1 – Oppgradering til versjon 3.0.0:
Sett det oppdaterte SD kortet inn i maskinen.

Trykk på «Meny»

og velg «Open Manager»

Bla deg frem til mappen V-R Premium/Casio Premium/v.3.0.0:

Start med å installere InstallTool_v3_0_0.apk.

Når denne er ferdig, velg «Åpne»
Velg «Oppgrader Applikasjon»
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Bla deg frem til filen APL_Prem_3_0_0.zip og velg «Handling».

Velg «Utfør» etterfulgt av «OK»
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Databasen blir når oppgradert. Dette kan ta litt tid.

Når oppgradering er ferdig, trykk «Close/Lukk» to ganger, og bekreft omstart av kassen.

Nå er programvaren oppdatert til v.3.0.0.
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Punkt 4.2 - Oppgradering fra v.3.0.0 til 4.0.0.2:

Trykk på «Meny»

og velg «Open Manager»

Bla deg frem til mappen V-R Premium/Casio Premium/v.4.0.0.2:

Start med å installere InstallTool-v4.0.0.2.apk.

Når denne er ferdig, velg «Åpne»
Velg «Oppgrader Applikasjon»
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Bla deg frem til filen APL-4.0.0.2.zip og velg «Handling».

Velg «Utfør» etterfulgt av «OK»
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Databasen blir når oppgradert. Dette kan ta litt tid. Når oppgradering er ferdig, trykk
«Close/Lukk» to ganger, og bekreft omstart av kassen.

Nå er programvaren oppdatert til v.4.0.0.2
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Punkt 4.2 - Oppgradering fra v.4.x.x til 5.0.0:

Trykk på «Meny»

og velg «Open Manager»

Bla deg frem til APL-5.0.0

Start med å installere InstallTool-5.0.0.apk.

Når denne er ferdig, velg «Åpne»
Velg «Oppgrader Applikasjon»
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Bla deg frem til filen APL-5.0.0.zip og velg «Handling».

Velg «Utfør» etterfulgt av «OK»
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Databasen blir når oppgradert. Dette kan ta litt tid. Når oppgradering er ferdig, trykk
«Close/Lukk» to ganger, og bekreft omstart av kassen.

Nå er programvaren oppdatert til v.5.0.0
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Punkt 5 – Oppgradering av programvare med script:
For at man skal få med alle nye krav, så må det installeres noen script.
Det er 2 script som skal installeres, en til setting databasen og en til Customer databasen.
Logg inn med system bruker, og trykk på «System» fanen.
Velg «DB Management», deretter «Script Execution»

Velg «Utforsk», merk NorwayWithEFT.sql og trykk «Utfør».

Bekreft handlingen med å trykke «Utfør», «OK» og «Lukk».
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Velg «Utforsk»,
Endre «Database file» fra SETTING.DB til CUSTOMER.DB.
Dette gjør man ved å trykke på «SETTING.DB», så velge «CUSTOMER.DB» i listen som
dukker opp.
Når det står «CUSTOMER.DB» bak «Database file»,

Velg «Utforsk», merk «Norway_set-Databasefile_to_CUSTOMERDB.sql» og bekreft med
«Utfør», «Utfør», «OK», «Lukk».

Avslutt oppgraderingen med å velge «Tilbake», «Lukk» og «OK» på omstart.
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Punkt 6 – Legge inn firmainformasjon til SAF-T filen:
Logg inn med «Systembruker», velg fanen «Innstilling» etterfulgt av «Kasse Innstilling».

Velg «Kvittering» etterfulgt av «Kvitteringstekst».

Logotekstene SKAL programmeres som følger:

All firma informasjon skal programmers i følgende rekkefølge under 58mm Papir –
Kvittering Top Message 1.
Firmanavn
Gateadresse
Post nr og sted
Organisasjons nr.
Fiscal versjons nr.
Når all informasjon er lagt inn riktig avslutt med «OK», «Lukk» og «Lukk».
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Punkt 7 – Nye Grupper:
ALLE de gamle hovedgruppene MÅ slettes og legges inn i henhold til «BasicGroups»
som skal vises i SAFT filen. ALLE hovedgrupper skal inneholde seks (6) siffer, hvor de fire
(4) første er reservert «BasicGroups».
Disse er:

Dette betyr at hvis man har en hoved gruppe som er ØL, så skal den alltid starte på 4007.
De gruppene som IKKE er spesifisert på listen over, er dette grupper som starter på 4999.
Ønskes det flere grupper i samme «BasicGroups» så kan for eksempel være følgende:
400601 – Mat 25%
400602 – Mat 15%

I en faghandel, så registrerer man gruppene til 4999xx - Øvrige
499901 – Yttertøy
499902 – Sko
499903 - Jeans
Kun de 2 siste sifferene som endres, de fire første siffrene forteller hvilken BasicGroup i
SAF-T.
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For å slette/ endre hovedgrupper går man inn her:
Logg inn med «Systembruker», velg fanen «Innstilling» etterfulgt av «Kasse Innstilling».

Velg «Gruppe», og slett ALLE grupper som ligger inne.

Når alle er slettet skal det se slik ut:

Velg «Ny», trykk på «Gruppe Kode». Legg inn riktig gruppekode i henhold til listen over,
pluss første ledige nr. I dette tilfellet 01, så legger man inn navnet på gruppen.

Når alle de nye gruppene er lagt inn, velg «Lukk».
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Det som nå må gjøres er at ALLE varegrupper må linkes til riktig gruppe.
Velg «varegruppe» under «Kasse Innstilling».

Siden alle de gamle gruppene er slettet, vil ingen av varegruppene ha noen gruppe link.

Velg «Gruppe», og velg riktig gruppe i listen som kommer opp.

Når alle varegruppene er linket riktig, avslutt med «Lukk» og «Lukk».
Nå skal kassen være oppgradert til å tilfredsstille «Kassasystemforskriften».
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Punkt 8 – Redigering av rapportfilen med adresse og org.nr:
Etter oppgraderingen må det installeres en ny versjon av rapportfilen. Denner finner du i
nedlastningsmappa som du har lastet ned.

Åpne rapportfilen i «Notepad++»
Søk etter teksten «org.nr» - Trykk «Ctrl – F» for å få frem søkefeltet
Rediger teksten, skriv inn kundens adresse, post nr og sted, og kundens org.nr. Kun
rediger teksten mellom > <.

Anbefaler at når du lagrer, velger du «Lagre som», skriv kundenavn_rapport.dmp» Veldig
viktig å huske «.dmp» mellomrom støttes ikke.
Sett SD-kortet i maskinen, eller overfør filen på en annen måte.
Logg inn med «System» brukeren, velg «System» fanen, «DB Managment».

Velg «Database Reload»

Velg Utforsk

Bla deg frem til din rapportfil som du ønsker å importere, velg filen, og bekreft med Utfør
Bekreft handlingen med Utfør og OK.
Når ferdig, trykk Lukk, Tilbake, Lukk og OK for å restarte programmet
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Punkt 9 – Integrasjon mot betalingsterminal:
Kassen har mulighet for å integreres mot Nets og Verifone terminaler.
Før du får installert integrasjonsappen, så trenger du lisens for appen, dette bestilles på
forhandlersiden. www.kbd.as/innlogging
Om du nå er i Casio appen, så avslutt appen. Dette kan gjøres ved å trykke «Funksjon»
og Avslutt.

Trykk på «Meny»,

og velg «Open manager»

Bla deg frem til Nets eller Verifone appen du ønsker å installere.
Start den apk du ønsker å installere

Velg Installer så Åpne

Velg «Innstillinger»
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Velg hvilken port terminalen tilkoblet, Com 1 – 3 eller Ethernet
Nets via Ethernet, så er det en egen app.
Fyll inn kundens org.nr og lisenskoden dere har fått tilsendt fra KBD.

Bekreft med Lukk og Lukk

For å få Casio appen og Nets/Verifone så må det installeres ett script, dette gjøres i Casio
Premium appen.
Start Casio Premium appen
Logg inn med system bruker, og trykk på «System» fanen.
Velg «DB Management», deretter «Script Execution»

Velg «Utforsk», merk NorwayWithEFT.sql og trykk «Utfør».

Finn scriptet du ønsker å installe, dette ligger sammen med filene dere har lastet ned.

Marker filen, Velg «Utfør», «Utfør» og bekreft med OK
Restart programmet med å trykke Lukk – Tilbake og OK

Side 24

Side 25

