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ONLINE PÉNZTÁRGÉP SZERVIZ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLETE 

Az OPSZA egy könnyen használható, univerzális segédprogram az online pénztárgépek szervizelésének és éves 
felülvizsgálatának elvégzéséhez. 

Munkáink során gyakran kell file-ok között keresgélni, fájlokat valamilyen segédprogrammal kikeresni, esetleg annak 
tartalmát láthatóvá tenni és kiértékelni. 

Ez a kis alakalmazás hatékonyan kiszolgálja mindezeket egyszerre a  48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletre alapozva. 

Kezelőfelülete egyszerű, magyar nyelvű és számos olyan funkcióval ellátott információ gyűjtő rendszer, mely információkat 
eddigi munkánk során csak többféle eszköz, segédprogram  használatával és hosszú idő alatt tudtunk kinyerni. A szoftver 
használatával későbbi felhasználáshoz elmenthetjük adatainkat, amihez még jegyzetelhetünk is . 

A pénztárgépek szervizelésekor, szoftveres és hardveres felülvizsgálatakor gyakran olvassuk és értékeljük  ki az utolsó NAV 
kapcsolatrról információval rendelkező naplóállományokat (p7b, xml, log, datecs, txt…), amelyekben csak hosszas keresgélés 
után találjuk meg azt az egy-egy információ morzsát, amire szükségünk van. Ezt váltja ki néhány kattintással a kis barátunk: 
OPSZA. 

Rendszerezi és nyomtathatóvá, archiválás céljából file-ba menthetővé, jegyzetelhetővé, áttekinthetővé  formálja kinyert 
adatainkat. 

A szoftver nem használ és nem létesít internet kapcsolatot, adatokat nem közöl a felhasználóról, annak tevékenységéről senki 
felé. A szoftver használata közben és után a használó dönthet arról, hogy tevékenysége a számítógép háttértárolóján, az általa 
elérhető hálózati és virtuális tárolókon, hordozható adattároló egységeken megmaradjon, vagy törölje azokat. 

Fontos tudni, hogy a program jelenlegi verziója NEM értékel ki adóügyi-pénzforgalmi információkat! 

Ez a későbbiekben felmerülő igény esetén beépítésre kerülhet a programunkba, ha az ügyfelek hozzájárulnak, vagy egyenesen 
kérik az ebből kinyerhető információk elemzését. Én gyakran szembesültem azzal a kéréssel, hogy a hagyományos 
pénztárgépekhez hasonlóan -a könyvelők kérését tolmácsojlák ilyenkor- Éves Zárási információkkal szolgáljak. 

NAGYON FONTOS:  

A program használata során vegyük figyelembe ki-ki a saját szervize áltat tett adatvédelmi nyilatkozatokat! 

A szoftver írója, értékesítője, forgalmazója az ebből származó jogi, anyagi viták következményeiért nem vállal 
felelősséget! A szoftver által képzett adatok felelőtlen használatából eredő minden esemény, felelősségvállalás a 
használót terheli. 

A pénztárgépből szerzett, a szoftver által kinyert információk és abból képzett ADATOK, ADATHALMAZOK 
PONTOSAK, de NEM BIZONYÍTÓ EREJŰEK, mindenki saját belátása szerint használja azokat.  

A szoftvert saját felelősségre történő számítógépre telepítésével ezeket a kitételeket a használó elfogadja és kötelező 
érvényűnek veszi. Szoftver üzemeltetés során erről külön nyilatkozatot nem tesz, használatára a műszerész azonosítók 
programban megjelenésével és a liszenszidő érvényeségével jogosult, adatvédelemre kötelezett. 

A program az, amire használni kívánjuk. Feladatorientált, elemző-értékelő tevékenységre készült.  
A pénztárgépek rendszerétől függően USB kábelen keresztül beolvasott, illetve hordozható USB adattároló segítségével 
migrált állományokat értékel ki (ezt eddig is el kellett végeznünk valahogyan…).  

A többi pár kattintás… 

Kezdjük el! 
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- A program kezelés leírásában használt kövér (bold) betűvel kiemelt szövegrészek megszívlelendő tanácsokat 
tartalmaznak. 

- A program kezelés leírásában használt kövér, dőlt (bold, italic) betűvel kiemelt szövegrészek Fő fejezetek címei. 
- A dokumentumban használt kövér (bold) Piros betűvel kiemelt szövegrészek nagyon fontos információkat 

tartalmaznak! 
- A dőlt (italic) betűvel írott szövegek megjegyzések. 
- A dőlt (italic) aláhúzott betűvel írott szövegek a menüpontok, hivatkozások névleírását tartalmazzák, nem 

tartalmaznak hivatkozást. 
- Az aláhúzott (underline) kék színű, vagy használatuk után bíbor színű  szövegrészek hivatkozást tartalmaznak a 

dokumentum más szövegrészeire (kezdőlapra), kattintással elérhetőek, egyes esetekben külső hivatkozást is 
tartalmaznak, melyekkel a szoftver használatához szükséges informácók érhetők el. például 
www.smaragdit.hu/ptgopsza.php.   

 

Rendszerkövetelmények:  

- Minimum 1280x800 képpont felbontású képernyővel rendelkező laptop, vagy PC 
- Windows-7, Windows-10 operációs rendszer, (Windows-8-on, vagy a régebbi operációs rendszereken nem volt 

tesztelve a program…) 
- Minél gyorsabb üzemű asztali számítógép, vagy laptop 
- 4 Gbyte RAM ajánlott (3 Gbyte RAM-al még működik) 
- Billentyűzet, Egér, vagy Touchpad 
- Nyomtató: DATECS DPP-350C hordozható (erre optimalizálva), továbbá a windows által kezelt bármilyen A-4 

lapméretű nyomtatók, beleeértve a PDF állományokat, vagy egyéb, utólagos nyomtatásra használható állományokat 
létrehozó virtuális nyomtatókat. 

 

DATECS DPP-350 C nyomtató konfigurálása: 

Elérés Windows 10 esetén: 

Start menü > Gépház > Eszközök > Nyomtatók és szkennerek > Nyomtató kiválasztása > Kezelés > Nyomtató tulajdonságai 

Elérés Windows 7 esetén: 

Start menü > Eszközök és nyomtatók > Nyomtató kiválasztása > Jobb egérgomb kattintás > Nyomtató tulajdonságai  

 Továbbiakban mindkét operációs rendszernél a beállítás: 

- Eszközbeállítások fül > 
o Papírformátum: Traktoros adagoló: Paper Roll 79 mm (3.1 in) 
o Label Mode: Disabled 
o Auto Feed Disabled 
o Intensity: 100 % (ennél nagyobb érték max. 150% csak egyéni felelősséggel használható!) 
o Blackmark Sensor Calibration: Disabled 

 
- Speciális fül >  

o Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra 
- A végén    ALKALMAZ   gomb 

 

A programban alkalmazott színek (szövegmezők, inputmezők, kezelőszervek): 
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-  CYAN : (ciánkék)   figyelmeztetések, amelyek azt jelzik, hogy a vizsgálat során az optimálistól eltérő értékeket 
találtunk. 
 

-  RED : (vörös) figyelmeztetések, amelyek azt jelzik, hogy a vizsgálat során hibás működésre, vagy arra utaló 
információra találtunk. 
 

- YELLOW : (sárga) szerkesztésre, módosításra lehetőséget adó, egyes helyeken kötelezően kitöltendő mezők 
(felülvizsgálat esetén adószám kiegészítése (adózási forma és terület), gyártási számok (PTG, AEE), bizonylatok 
adatai, újonnan cserére kerülő AEE akkumulátor gyártási száma (a régebben beírtak már kiolvashatóak, láthatóak),  
ellenőrzések, hiányosságok, rendellenességek, intézkedések, egyéb megjegyzések. 

- WHITE (fehér) a fontosabb kiolvasható információk kiemelve, szintén szerkeszthetőek, 

 
- GREY (szürke) : a fennmaradó, kevésbé fontos, de használható információk , 

 

-  : Radiobuttonok két-három lehetőség közül választhatunk velük (IGEN / NEM / NTMR), 
 

-  : nyomógombok, melyekkel feladatindítást kezdeményezhetünk, illetve interakció esetén választhatunk 
eldöntendő kérdésekből, 
 

- zzzzzzzz : Információs szövegek, nem módosíthatóak, csak információ értékelésben segítenek. 

 

A programban használt rövidítések: 

- NTMR > Nem Tudtam Meggyőződni Róla ( Felülvizsgálati adatlap opcionális szövege) 
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TELEPÍTÉS 

Letöltés végeztével  indítsd el a letöltött  Ptgosza.exe állományt. 

 

Ezzel a telepítés készen van. 

Az ikon    megjelent az asztalon, illetve a startmenüben. 

 

Indítsd el a programot, majd kattints a Felhasználói műveletek menüpontra. Ott válaszd ki a Nyomtatási háttér beállítása 
almenüt. Ezt csak egyszer kell használni. 

A program és a nyomtatók készen állnak a munkavégzésre. 

A nyomtatási feladatokat az alapértelmezett nyomtatón hajtja végre a program, ha változtani szeretnél, a nyomtatási parancs 
kiadása után választhatsz a felbukkanó nyomtatásvezérlő ablakban, vagy azonnal kattinthatsz a nyomtatás gombra. 

A felhasználói műveletek menüpontban még beállítható a Flexy dekórder integrálása, valamint az alapértelmezett beolvasási 
meghajtó kijelölése. Ezekről a későbbiekben lesz szó. 
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HASZNÁLAT: 

Főmenü: 

A program indítása után az alábbi felület jelenik meg: 

 

Információkat ad a szoftver használati lehetőségeiről, illetve kiválasztható a felhasználó.  

A megszerzett liszensz esetén a Demo felhasználó helyett a liszenszet vásároló(k) neve(i) , egyéni azonosítói szerepelnek. A 
liszensz használója saját adatait használja a program a későbbi munkák során. A névre kattintva indul a program. A szervizek 
csoportos liszensszel is igényelhetik a programot, praktikus okok miatt van ez a lehetőség. 

 

A megjelenő ablak fejléce tartalmazza a program nevét és a program használatára jogosult műszerész azonosító adatait, 
valamint a liszensz idő lejárati adatait. A program csak a jogosult adataival készíti el a jelentéseket, azokat módosítási 
lehetőségek nélkül  használja a felülvizsgálati felületben és a liszenszidő lejártáig működik. A liszenszidő lejárta után a 
szofvter kiírja a további tennivalókat. 

A felületek színe és formája eltérhet a különböző operációs rendszerek megjelenítési formáinak használata során! 

 

HASZNÁLAT: 

1.  menüpont- Állományok beolvasása. Egy, vagy több naplófile beolvasását teszi lehetővé. 

   



O.    P.    SZ.    A.  

 

V_7-01 oldal 7 

 

 

1.1. menüpont- Beolvasás azonnali elemzéshez.  

Egy tetszőlegesen kiválasztott naplófile beolvasása történik, a tallózás során kiválasztott fájl tartalmát értékeli ki a 
program. 

 

 

Kattintás után megjelenik egy figyelmeztetés, hogy csatlakoztasd a pénztárgépet. A figyelmeztetések ki-és bekapcsolásáról a 
későbbiekben még lesz információ 

 

A figyelmeztetés elfogadása után (ok) megjelenik a tallózó ablak, ahol kikereshetjük és kiválaszthatjuk a vizsgálni kívánt 
állományt (állományokat) (*.txt;*.p7b;*.xml;*.log;*.datecs).  

Csak egy állományt kell kijelölni, csoportos kijelölést nem alkalmazunk. A több állomány kiválasztása úgy érvényes, hogy az 
első szükséges állományt kiválasztjuk, a többi a menüben felkínált mennyiségi lehetőségek alapján automatikusan beolvasásra 
kerül. (pontos darabszám a későbbiekben történő fejlesztésben beállítható lesz). 

 

Kattintsunk a kiválasztott file-ra, majd dupla kattintással, vagy a megnyitás nyomógombbal indítsuk el a beolvasást. Javasolt 
az utolsó időszak utolsó naplóállományát beolvasni, hiszen a legutolsó kommunikáció keresése a fontos. Ekkor egyetlen 
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általunk kiválasztott file-t olvas be, majd értékeli azt, és megjelenít egy összesítő ablakot a felülvizsgálathoz szükséges 
információkkal, ami legtöbbször elég a munkánkhoz, amennyiben tartalmaz minden bejegyzést, amik egy naplófájlban kell, 
hogy szerepeljenek a szoftveres és szervizes technikai információkból (<LON>, <INF>, <STA>, <OPR>, <TUD>, <EVT>, 
SWRUPDATE, DEFMOD, DEFSST, DEFMOD, VATUPD, EURD, PTGBLOCK, UNBLOCK, SUSPEND, SUSPUNDO, 
CMSSL, REQFW, FRWUPD, UPDCLR, FILESIZE, STSREQ, STATUS …). 

A program az EE-ből közvetlenül is kezeli az állományok kiolvasását, de érdemes elmenteni előszőr a számítógép 
háttértárolójára, mivel gyakori tapasztalat, hogy egyes géptípusoknál megszakadhat az USB kapcsolat, ami néha labilis.  

A tallózás lezárásakor automatikusan elindul az elemzés. A képernyőn felfelé görgetve jelennek meg sorról-sorra az 
információk, majd az elemzés végén egy összesített információkat tartalmazó ablak jelenik meg, amelyet azonnal 
felhasználhatunk akár az éves felülvizsgálathoz, annak adatait kiírhatjuk az ADATKÖZLŐ LAP-ra, vagy későbbi felhasználás 
esetén újra előhívhatjuk azokat. Ez után az ablakot bezárjuk (mindig csak egy felugró ablak nyitható meg a használat során). A 
felugró ablak bezárása után fel-le görgetéssel átnézhetjük az ablakban kiírt információkat. Minden információ, ami a 
kiértékelés során kinyerhető volt a naplóállományból, mindaddig elérhető, amíg a programot el nem hagyjuk, vagy használjuk 
a Karbantartási műveletek / Előző beolvasott információk törlése menüpont lehetőséget.  

A kiírt információkat elmenthetjük egy automatikusan képzett nevű állományba (AP-szám_dátum_idő pl.: A09100721_2020-
01-04_21-02-17_efv) az esetleges későbbi felhasználás, elemzés érdekében lásd: Ablakműveletek / Ablak tartalmának mentése 
menüpont.  

Lehetőség van -az eddig értékelt információk bővítésére-  egy, vagy több állomány beolvasására, ha nem elegendő adatot 
tartalmazott az előzőleg beolvasott naplófájl, a 

 

1.2. menüpont- További egy állomány hozzáadása,  
1.3. menüpont- További öt állomány hozzáadása – jól használható, 
1.4. menüpont- További 10 állomány hozzáadása - Hasznos, 
1.5. menüpont- További 20 állomány hozzáadása – eltart egy darabig, 
1.6. menüpont- További ötven állomány hozzáadása – csak ha van rá időd, 

menüpontok használatával. 

Minél több naplófájlt olvasunk be, a kiértékelés annál több ideig tart. Enyhe túlzással kijelenthetjük, hogy a 
feldolgozási idő hatványozódik a naplófájlok számának növekedésével. 

Kiértékeléseink során NE FELEDJÜK: a kiolvasott információk mindig az adott naplófile (naplófile-ok) megnyitása és 
lezárása közötti időszakra vonatkoznak, túlnyomó részben az utolsónak beolvasott és kiértékelt naplóállomány információit 
tartalmazzák, nem a kiértékelés pillanatában jelzett idő szerinti az aktualitásuk! 

Példa a beolvasott állomány megjelenítésére a kezelőfelületen: 

A fájl neve és elérési útja:  F:\………..\A00000000_12345678_20180207110020_3243.xml 
    _____________________________________Pénztárgép  bejegyzés azonosító adatok (LON) : _________________________________ 
 Bejegyzés sorszáma:       1. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
 Pénztárgép AP-száma: A00000000 
 Üzemeltető törzsszáma: 12345678 
 Ellenőrző kód: 033ABB1C1D8D498402EC61FA8E32BF1AE5B3C67283C90C359461C9E91AFB5BFF 
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    ______________________________________Pénztárgép működési információi bejegyzés (INF) : _____________________________ 
 Bejegyzés sorszáma:       2. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
 AEE gyártói típusnév: SAGEMCOM AEE 
 AEE hardververziója: V2.0 
 AEE szoftver verziója : V0005 
 AEE-ben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja: 
83BA3F90D45E75FE3420C153A36CF62CE303004B4B496C32C2705409580C2B4D 
 Az AEE-ben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja: 2014-08-26T14:45:14+02:00 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott típus megnevezése: Model: SIMCOM_S 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott szoftververziója: Revision: 1575B 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott IMEI száma: 861311001732634 
 Az AEE-ben lévő SIM kiolvasott IMSI száma: 204043723844890 
 Pénztárgép telephely (üzlet) címe: 9999  Nekeresd, Fő  utca  1. 
 A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése: MAN_M30 
 A pénztárgép hardververziója: M30_12 
 A pénztárgépben futó szoftver verziószáma : MH0B.03 
 A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja: 
D5526B15AC0130D32E729693CB66315D6FE6AE5E618C7EA964A0F713EF40E813 
 A pénztárgépen a legutóbbi beavatkozást végző műszerész igazolványának száma: 000/000 
 Pénztárgép AP száma: A00000000 
 Ellenőrző kód: 85EB201212B3768E4BDC6889D285594BA04B4C6A65B967116D768863368FE6F7 
 
 
    _____________________________________Pénztárgép rendszerállapota bejegyzés (STA) : __________________________________ 
 Bejegyzés sorszáma:       3. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
 Pénztárgép állapot: 0 A pénztárgép működik, nincs blokkolva 
 Az AEE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló kapacitás : 15502848 Kbyte (a 16777216 Kbyte-ból) 
 Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerő 
 (-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész számmal ábrázolva.: -105 dBm 
 Akkumulátor töltöttsége: 100 % 
 GSM hálózatból kiolvasott pontos idő: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
 Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája.: R010 
 Ellenőrző kód: CC1ED1AD2ACF0D06E4D9D4DAEDFD25FB6C9B8129534E87D8EF53F12F5677579B 
 
 
    _____________________________________Pénztárgép forgalmazási mérőszámai bejegyzés (OPR) : ____________________________ 
 Bejegyzés sorszáma:       4. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is:   595517 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is: 263861 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma: 0 
 Ellenőrző kód: 3A8A65637458B716550513B309E08A4C6A17D494E30A200E2A96BAF6908CAFEF 
 
 AEE egység belső mérőszámai: 
 
               uptime = 394548 
               time = 1517995660 GSM 
               fcat = 0x00004001020006ac 
               bldr = BLDR v1.2 Release 
               recov = len=76468 ver=5 
               ptgser = ser=2792841 tx=0 rx=0 err=0 
               charger =  POWER 
               tpm = call=546 err=0 (hist: 0 0 0 0 0) 
               lctx = ver=5 
 
 Nincs információ a pénztárgép földrajzi helyzetéről! (POS) 
 
 Nincs információ a pénztárgép óra beállításról! (TUD) 
 
 
    ____________________________________További eseményekre vonatkozó bejegyzések (EVT) : ______________________________ 
 
      5.  Dátum-Idő: 2018-02-07T10:27:40+01:00 
           Küldés:   A00000000_12345678_20180207102739_3242.p7b~6604ff2d30 
           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Aktuális naplófile küldése <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
      6.  Dátum-Idő: 2018-02-07T10:28:14+01:00 
           Fogadás: ACK~03~6604ff2d30 
           Sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül 
 
      8.  Dátum-Idő: 2018-02-07T10:57:50+01:00 
           Küldés:   TRMRDY~A00601922~3243~7~30 
           Az AEE készen áll a következő naplófile küldésére 
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      9.  Dátum-Idő: 2018-02-07T10:58:06+01:00 
           Fogadás: ACK~04~660501a039 
           Sikeresen fogadott üzenet nyugta, az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot 
 
    13.  Dátum-Idő: 2018-02-07T11:00:20+01:00 
           Naplófile lezárása 

 
Az adatok feldolgozása után felugró ablakban megtekinthető információk (jelen napló fájl esetében még hiányosak az adatok): 
 

 
Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

 
Ezekből a folyamatos vonallal ellátott és elkülönített, címmel kiegészített  szekciókból naplófájlonként bármelyik hiányozhat 
(Jelen esetben a <POS> és a <TUD>), kivéve az állandó szereplő a  <LON>  bejegyzés. 

További naplófájlok beolvasása esetén a hiányzó adatok is pótlásra kerülhetnek a pénztárgép által előállított .xml állomány 
függvényében. 

  _____________________________________________Pénztárgép  bejegyzés azonosító adatok (LON) : ________________________________________ 
 
 Bejegyzés sorszáma:       1. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-06-19T18:15:07+02:00 
 Pénztárgép AP-száma: A00000000 
 Üzemeltető törzsszáma: 12345678 
 Aktuális naplófile sorszáma: 1995 
 Ellenőrző kód: 262206530993FD64F629AC651FDE5230FCDFB502982CC4DA782EA16CCB61E45E 
 
 
    _____________________________________________Pénztárgép működési információi bejegyzés (INF) : ______________________________________ 
 
 Bejegyzés sorszáma:       2. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-06-19T18:15:07+02:00 
 AEE gyártói típusnév: TekInvest Holding AEE 
 AEE hardververziója: V0001 
 AEE szoftver verziója : V0016 
 AEE-ben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja: 
E5D7AC7D8FAD18D5DF17AA2042B64E617FAE13D9F166246C85FD737D34239F6C 
 Az AEE-ben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja: 2017-10-28T18:03:34+02:00 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott típus megnevezése: Quectel UC20E 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott szoftververziója: V0001 
 Az AEE-ben lévő modem kiolvasott IMEI száma: 861175020365613 
 Az AEE-ben lévő SIM kiolvasott IMSI száma: 232031900078074 
 Akkumulátor gyári száma: U886474 
 Üzemeltető adó törzsszáma : 12345678 
 Üzemeltető neve : Üzemeltető neve* 
 Üzemeltető székhely címe : 0000 Nekeresd utca 10* 
 A legutóbb használt cella egyedi azonosítója: 46607 
 Pénztárgép telephely (üzlet) elnevezése: Üzemeltető neve* 
 Pénztárgép telephely (üzlet) címe: 0000 Valahol másik utcában 5.* 
 A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése: NovaTek 
 A pénztárgép hardververziója: V0001 
 A pénztárgépben futó szoftver verziószáma : V0016 
 A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja: 
A0A78B0C19FDC0395193146D079434DFEDB1FADFB15D9C82BCB88FC1A818B9C3 
 A pénztárgépen a legutóbbi beavatkozást végző műszerész igazolványának száma: 200966 
 Pénztárgép AP száma: A00000000 
 A legfrissebb séma verziószáma, aminek a pénztárgép által képzett naplóállományok megfelelnek.: X0006 
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 Ellenőrző kód: C7F733B519E1021F06ED01202188C186222861772AB4135D4B28ACFEF893A2C2 
 
 
    _____________________________________________Pénztárgép rendszerállapota bejegyzés (STA) : _________________________________________ 
 
 Bejegyzés sorszáma:       7. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-06-19T18:42:07+02:00 
 Pénztárgép állapot: 0 A pénztárgép működik, nincs blokkolva 
 Az AEE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló kapacitás : 15110504 Kbyte (a 16777216 Kbyte-ból) 
 Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerő 
 (-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész számmal ábrázolva.: -81 dBm 
 Akkumulátor töltöttsége: 99 % 
 GSM hálózatból kiolvasott pontos idő: 0000-00-00T00:00:00+00:00 
 Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája.: R01-Nincs hiba 
 Ellenőrző kód: 9C33D41B437A29C6DF0F87D2FC09980371B550A1056E508BC187C8A93791A04A 
 
 
    _________________________________________Pénztárgép forgalmazási mérőszámai bejegyzés (OPR) : _____________________________________ 
 
 Bejegyzés sorszáma:       3. 
 Dátum-Idő bélyeg: 2018-06-19T18:15:07+02:00 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is:   709729 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is: 6110 
 A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma: 163 
 A legutóbbi bejelentkezés során használt átviteli technológia: 2 = 2,5G technológia 
 A legutóbbi bejelentkezés során használt infrastruktúrát biztosító fizikai mobilszolgáltató: 3, Egyéb 
 Ellenőrző kód: 3AAB7F36D0CA3AA71C59CC48CC639D580C6B4433B3B9C763C5E4E008580EC25B 
 
 AEE egység belső mérőszámai: 
 
               Battery = 4.15 
               Hiba = Nincs 
               Modem = Q 
               SegFault = 00 
               Signal = 081dB 
               Tamper = 0 
               Uptime = 419h 
               Version = 16 
 
 
 Nincs információ a pénztárgép földrajzi helyzetéről! (POS) 
 
 
 Nincs információ a pénztárgép óra beállításról! (TUD) 
 
 
    ___________________________________________További eseményekre vonatkozó bejegyzések (EVT) : ______________________________________ 
 
      4.  Dátum-Idő: 2018-06-19T18:15:08+02:00 
           Küldés:   A00000000_12345678_20180619091502_1994.p7b~663f97e949 
           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Aktuális naplófile küldése  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
      5.  Dátum-Idő: 2018-06-19T18:15:20+02:00 
           Fogadás: ACK~03~663f97e949 
           Sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül 
 
      6.  Dátum-Idő: 2018-06-19T18:41:56+02:00 
           Küldés:   TRMRDY~A01603080~1995~5~26 
           Az AEE készen áll a következő naplófile küldésére 

 

A további naplófájl(ok) beolvasása és értékelése után már nagyobb valószínűséggel kiegészített információkkal megjelenik az 
összesítő adatokkal az EVF felugró ablak: 
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Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

Amennyiben továbbra is hiányosak az adatok, lehetséges a hiányos naplófájlok jelenléte (régebbi típusok esetén), vagy az 
adatátviteli kapcsolat valamilyen oknál fogva nem működik. 

Mint már jeleztem az előbbiekben, ezek az információk a későbbiekben használhatóak további munkánkhoz. 

Az  ÉVES  FELÜLVIZSGÁLATI  INFORMÁCIÓK ablak bezárása után folytathatjuk a munkát. 

Szükség esetén megtekinthetjük az ablakban megjelent összes információt a görgető sáv segítségével. Kereső funkcióval 
(CTRL+F) kereshetünk a kiértékelt szövegkörnyezetben konkrét információkat, szöveg azonnali szekesztésével (Cursor 
pozíció helyén) megjegyzéseket szúrhatunk be.  

Ezt a későbbi felhasználáshoz elmenthetjük vagy az Ablak műveletek, vagy a File menüben indítva attól függően, hogy 
automatikusan generált fájl-névvel, vagy saját megnevezéssel szeretnénk elmenteni. 

 

 

2. Menüpont- nyomtatások 

A menüpont lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén felülvizsgálati adatlapot nyomtasson -választás szerint- 
blokknyomtatóra, vagy A/4-es nyomtatóra, különböző lehetőségek szerint. 
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Válasszuk ki az első menüpontot Felülvizsgálati adatlap nyomtatás Blokknyomtatóra, vagy Felülvizsgálati adatlap nyomtatás 
A/4-es nyomtatóra történő nyomtatás szerint (a későbbiekben az adatok átjárást biztosítanak a kétféle nyomtatási lehetőség 
között. 

A kiválasztás után megjelenik a felülvizsgálati adatlapokhoz hasonló, minden szükséges adatot felvezető felület, melyben 
megadhatjuk a felülvizsgálat további, hiányzó paramétereit. 

 

A naplófájlokból kinyert adatokkal automatikusan kitölti a program a megfelelő mezőket. 

Fontos megjegyezni, hogy ami hiányzó adat, azt nekünk kell kitölteni, módosítani. 

A sárga hátterű inputmezők kötelezően kitöltendők, vagy módosítandók! A fehér hátterű üres mezők opcionálisan 
kitölthetők, amennyiben van hozzá adatunk. 

- Matricaszámot beírjuk, 
- Műszerész neve, igazolványszáma, plombanyomó száma statikus adat, nem módosítható, 
- A pénztárgép AP-száma mindig beolvasásra kerül, de módosítható (nem szükséges), 
- Pénztárgép gyári száma, amennyiben olvasható, 
- AEE gyári száma, amennyiben olvasható, 
- Éves felülvizsgálat elvégzésének helye alapból bekerül, de módosítható, 
- Üzemeltető cég neve általában kiolvasható a naplófájlokból, de néha hiányzik. Kitöltendő, 
- Üzemeltető adószáma. A naplófájlok csak a törzsszámot tartalmazzák, de kiegészítendő a teljes adószámra, 
- Üzemeltető telephelye, mindig kiolvasott információ. 
- Radiobuttonok segítségével választhatunk az IGEN, Nem, és az NTMR (Nem Tudtam Meggyőződni Róla) 

lehetőségek közül. Az adott pontoknál az általános állapotra van beállítva minden radiobutton, módosítsuk az 
állapotot, ha eltérő eredményt kaptunk a vizsgálatok során, 

- Gépnapló sorszáma, sok helyen használják a pénztárgép AP-számát, így ez az alapértelmezett. Felülírható, ha eltérő, 
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- Első és második nyugta adatai ezt az előzőekben lekért nyugtáról tudjuk felvezetni. Kis betűkkel is írhatjuk, a 
program átalakítja nagy betűkre és levágja a hosszát. figyeljünk!, 

- Pénztárgép és AEE szoftver kiolvasott valós érték. Néhány pénztárgép típusnál nem a kívánt érték jelenik meg, ezt 
módosíthatjuk igény szerint, 

- AEE szemrevételezése pénztárgép típusfüggő, 
- AEE akkumulátor csere esetén a naplófile-ból kiolvasott akkumulátor gyártási száma. Ha a naplóállomány 

tartalmazza, akkor a kiolvasott érték megjelenik. Módosítható, ha újat szereltünk be, módosítani kell, 
- További, típusra jellemző ellenőrzések (1,2) szövegesen felvezethetők, 
- Feltárt hiányosságok, rendellenességek szövegesen felvezethetőek, 
- Intézkedések, egyéb megjegyzések szövegesen felvezethetőek. 
- Nyomtatási példányszám az adott pénztárgép típustól függ, hány példányra van szükségünk. kiválasztás után, ha 

minden adatot ellenőriztünk, indítható a nyomtatás az indítás gombbal. 

A nyomtatás folyamata elkezdődik, majd megjelenik a következő figyelmeztetés: 

 

itt eldönthetjük, folytatjuk a nyomtatást, (Igen) vagy elvessük-e azt (Nem). 

Igen válasz esetén a szoftver kiküldi a nyomtatóra a nyomtatási feladatot, majd megjelenika következő figyelmeztetés: 

 

Végül mentésre kerülnek az adatlapon szereplő információk, melyek egy esetleges későbbi felhasználáshoz előhívhatóak, 
figyelmeztetés is kerül a képernyőre: 

 

Amennyiben később észrevesszük, hogy az adatlap egy-vagy több pontja nem fedi a valóságot, vagy újabb információt 
szereztünk a felülvizsgálathoz, elegendő betölteni az előzőleg mentett adatokat az Előző felülvizsgálati adatlap 
újraszerkesztése és nyomtatás blokknyomtatóra  vagy az Előző felülvizsgálati adatlap újraszerkesztése és nyomtatás A4-es 
nyomtatóra menüpont választásával. A betöltött adatlapot módosíthatjuk, majd nyomtathatjuk. 

Ismételt példány nyomtatásra lehetőséget biztosít a következő két menüpont: 

Felülvizsgálati adatlap ismételt nyomtatása blokknyomtatóra és a 

Felülvizsgálati adatlap ismételt nyomtatása A4-es nyomtatóra 
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Ha a programot bezártuk, vagy töröltük a beolvasott információkat, akkor is van lehetőség az adatlap beolvasására és 
kinyomtatására: 

Régebbi felülvizsgálatok betöltése, nyomtatása blokknyomtatóra, vagy  

Régebbi felülvizsgálatok betöltése, nyomtatása A4-es nyomtatóra 

menüpontok hsználatával: 

 

Kattintás után megjelenik a tallózó, ahol kiválaszthatjuk az AP-szám, dátum,óra-perc és matricasorszám alapján mentett 
állományt, majd azt betöltve az előzőek szerint folytathatjuk a feladatot. 

 

3. menüpont - Adott tartalom keresése : 
 
 

3.1. menüpont ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK: 
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Kattintás után felugrik a már ismert ablak: 

 

Ebben az ablakban jelennek meg a felülvizsgálathoz használható információk, innen másik alkalmazásba egyesével  
kimásolhatóak, kézzel is leírhatóak bármelyik mezőből az adatok. 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

 

3.2. menüpont Bejegyzés azonosító adatok (LON): 
 

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 

 

Ebben az ablakban olvashatóak az utolsó kiválasztott és beolvasott naplófájl egyedi azonosító információi (LON). 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 
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3.3. menüpont Működési információk: 

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 

 

Pénztárgép működési információk (INF) bejegyzés adatai 

 

3.4. menüpont Pénztárgép rendszerállapota (STA) bejegyzés: 

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 
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Pénztárgép működése és GSM kapcsolati információk (STA) bejegyzés adatai 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

 

3.5. menüpont AEE mérőszámai (OPR bejegyzés):  

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 
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Adatátviteli információk (OPR) bejegyzés adatai 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

3.6. menüpont Óraátállítási információk (TUD) bejegyzés adatai 

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 

 

A Nav szerver által kezdeményezett óraátállítási bejegyzés (TUD) metódus információi. Természetesen, ha tartalmazza a 
kiértékelt naplófájl az információkat. 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

 

3.7. menüpont Szoftver frissítési információk (SW upgrade) bejegyzés adatai 

 

Kattintás után feltünik a következő ablak: 
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Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

Az ablakban  üresen maradó sorok további szoftverfrissítési információk helyei, további napló file-ok kilvasása esetén a többi 
információ is bekerül a helyére. jelenlegi állás szerint a szoftver letöltésre került, de még nem történt meg a frissítés. További 
lépések, több állománybeolvasás, stb… szükségesek! 

Ugyanaz a gép később: 

 

Még minidg nincs rendben… 

Bezárás: Kattintás az x-re (ablak bezárása) 

 

4. menüpont Dekódolások, file átnevezések 
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Kattintás után elindul a dekódlási folyamat… a következő figyelmeztetéssel: 

 

Továbblépés ok gombbal. Következő figyelmeztetés AEE gyártási szám kiolvasása : 

 

Továbblépés ok gombbal. Következő figyelmeztetés pénztárgép csatlakoztatása: 

 

Továbblépés ok gombbal.  

 

Megjelenik a tallózási ablak. Válasszuk ki a megfelelő könyvtárat, naplófile-t, mondjuk az aktuális könyvtárban az első fájlt. 

 

 

A megnyitás gombra kattintva elindul a dekodolási folyamat.  
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A program bekéri az AEE gyártási számát, annak segítségével hívja meg a dekódoló programot, amihez a beolvasott fájlok 
nevéből adja hozzá az AP-számot. 

Az input mező kitöltése után kattintsunk a bevitel gombra. A program dekódolja az állományokat nyílt adatformátumú xml 
állományokra. 

Ennek feltétele, hogy birtokunkban legyen az ECR-Trade által rendelkezésünkre bocsátott JournalDecodeCmd_HU.exe 
program a számítógépünkre telepítve legyen. 

Amennyiben nincs, a file letölthető a https://www.ecr-penztargep.hu/letoltesek/#szoftverek web-oldalról, a  

Journal DecodeCmd HU fw4 v303 - csoportos dekódoló segédprogram. 

bontsuk ki a tömörített állományt, majd jegyezzük meg, hova mentettük az állományokat. 

A továbbiakban lehetőség van a dekóder program integrálására a következők szerint: 

Válasszuk ki a főmenüben a Felhasználói műveletek menüpont Flexy Journal Dekoder Integrálása menüpontot 

 

Tallózzuk ki a dekóder programot. Ezzel a szoftverünk alkalmas lesz a továbbiakban a dekódolási műveletekre is. 

Amennyiben segítségre van szükség, megfelelő szoftver segítségével távoli elérést biztosítva közösen elvégezzük a telepítést. 

Dekódolás után folytathatjuk a munkát az Állományok beolvasása menüpont használatával az előzőekben leírtak szerint, a 
program automatikusan felkínálja a dekódolt állományokat a megnyitáshoz. (C:\Ptgopsza\Dekod\) 

Amennyiben nem lépünk ki a programból és más pénztárgépet kívánunk vizsgálni, ki kell törölni a C:\Ptgopsza\Dekod\ 
könyvtár tartalmát. Ezt megtehetjük a Karbantartási műveletek menüpont Dekód könyvtár ürítése almenü használatával. 

 

 

5. menüpont Ablakműveletek 

 

 

5.1 menüpont Ablak tartalmának mentése 
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A kiértékelési folyamat során az ablakba felsorakoztatott információkat, amennyiben a későbbiekben szeretnénk felhasználni 
további megtekintésre, elmenthetjük egy automatikusan nevezett file-ba, ezt szövegszerkesztővel bármikor kegtekinthetjük. 

Kattintás után a program rákérdez mégegyszer a mentésre (IGEN, vag NEM) 

Igen válasz esetén a képernyő tartalma mentésre kerül a C:\Ptgopsza\Ment\ mappába az alábbi figyelmeztetés alapján. A file 
neve a pénztárgép AP-számából, a feladatvégzés dátumából és  időpontjából kerül leképzésre, későbbiekben innen olvasható 
ki : 

 

 

5.2. menüpont Ablaktörlés 

 

Ebben a menüpontban csak az ablakban megjelenített információk törlődnek és mentés esetén üres állományt kapunk. 

 

 

6. menüpont Karbantartási műveletek 

 

6.1. menüpont Dekód könyvtár ürítése 

 

Az előzőleg dekódolt állományokat törli ki a C:\Ptgopsza\Dekod mappából, helyet biztosítva az új dekódolási állományok 
részére. Ha ezt nem tesszük meg egy újabb dekódolás során a fájlok hozzáadódnak az előzőkhöz,  keveredhetnek. 

6.2. menüpont Előző beolvasott információk törlése 

 

Ebben a menüpontban tudjuk a számítógép memóriában tárolt adatokat kitörölni egy újabb, másik pénztárgépen történő 
feladat elvégzéséhez. Ez helyettesíti a program újratöltését. 
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7. menüpont Felhasználói műveletek 

 

A regisztrált felhasználó módosíthat néhány paramétert. Ilyen például a  

7.1. menüpont Másik Felhasználó Kiválasztása 

 

Ebben az esetben a liszentulajdonosok között lehet választani  

Kattintás után a felugró ablakban kiválasztható a másik felhasználó. 

 

Csoportos liszensz esetén a Demo helyett a liszensztulajdonosok névsora lesz látható, abból választhatunk görgetéssel, dupla 
kattintással. 

 

7.2. menüpont Alapértelmezett meghajtó kiválasztása 

 

Használat során az USB csatlakozón észlelt adathotdozó új meghajtóként jelentkezik D:, E:, F:, stb… Ezt beállíthatjuk, és a 
program automatikusan ezt a meghajtót kezeli alapértelmezett naplófile beolvasáshoz. Így kevesebb tallózásra van szükség. 

 

Ezt a választás a módosítás mentése nyomógombbal tudjuk érvényesíteni. A program a kövekező módosításig megőrzi az 
állapotot. 

7.3. menüpont Flexy Journaldekoder integrálása. 
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Ezzel a menüponttal tudod kitallózni a bizonyára már a számítógépeden levő Journaldekoder nevű kötegelt állomány dekódoló 
programot.  Ha nem tudod, merre találod, kérd meg a rendszergazdátokat, hogy segítsen, vagy kérd tőlem a segítséget, távoli 
asztal eléréssel megoldjuk. A távoli asztal eléréshez szükséges programok linkje:  

https://anydesk.com/en/downloads/windows 

vagy egy másik: 

https://www.teamviewer.com/en/ 

Tetszőleges a letöltés. 

 

8. menüpont Info 

Általános információk a szoftverről, aktuális felhasználóról, liszensz vásárlási lehetőségekről. 

 

 

 

8.1. menüpont Szoftver info 

 

Megnézhető az aktuális szoftver verzió száma, a frisebb verzió kereséséhez. 

 

 

8.2. menüpont Használói információk 

 

 

Információkat mutat a liszensz birtokos adatairól, illetve az aktuálisnak beállított naplófájlokat tartalmazó meghajtó jeléről. 
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8.3. menüpont Liszenszidő hosszabbítása 

 

Információkat ad a licencidő meghosszabbítási lehetőségéről. 

A szövegablakban a következő feirat jelenik meg: 

 

 

A szoftver néhány nappal a liszensz lejárati idő előtt  folyamatosan figyelmeztet, hogy hamarosan lejár a liszenszidő. 
Érdemes figyelembe venni, mert ha lejárt, akkor a program a figyelmeztetés után kilép , nem használható az új liszensz 
fájl megérkezéséig. 

A szoftver folyamatos fejlesztés alatt áll, kérlek, látogass el gyakran a http://www.smaragdit.hu/ptgopsza.php 

oldalra. 

 

Üdvözlettel: Maurer János 

 


