Procedura de export XML din casa de marcat Incotex Succes M7
Se conecteaza memoria externa (stick USB) in mufa USB, de langa intrerupatorul casei de marcat (latura
dreapta).
- Este FOARTE IMPORTANT sa folositi un Memory Stick de calitate, mufa metalica, nu plastifiata!
Recomandam folosirea memoriilor de 16 GB;
- Atentie ! Recomandam ca inainte de fiecare export sa verificati ca Memory Stick-ul sa fie gol.
Dupa fiecare export salvati fisierele pe un computer intr-un dosar cu Numele lunii pentru care faceti
exportul (ex: Octombrie2018). Pentru fiecare casa de marcat (NUI) trebuie sa creem dosare separate.
Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia de a transmite la ANAF pana in data
de 20 ale lunii curente fisierele aferente lunii anterioare (Declaratia A4200)!
(Exemplu: 20 Noiembrie pentru Octombrie)

Exportul fisierelor XML din casa de marcat
Cel mai usor este exportul fisierelor XML DUPA DATA (nu dupa Z), astfel:
1. Pornim casa de marcat (buton ON/OFF latura dreapta).
2. Apasam tasta

pana apare pe ecran meniul “RAPOARTE X ******”

3. Apasam tasta
4. Apasam tasta

urmata de tasta

Se afiseaza pe ecran: “DATA INCEP”. Trebuie sa introducem data de inceput a raportului;
5. Tastam data de inceput a raportului, sub forma ZZLLAA.
Exemplu: Pentru luna Octombrie 2018 (prima zi), vom tasta
apoi apasam tasta
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Pe ecran se va afisa „DATA SFARS”. Trebuie sa introducem data de sfarsit a raportului;
6. Tastam data de sfarsit a raportului, sub forma ZZLLAA.
Pentru luna Octombrie 2018 (31 zile), vom tasta
apoi apasam tasta
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Casa de marcat incepe exportul fisierelor pe memoria externa introdusa in portul USB.
Operatiunea dureaza cateva secunde in functie vanzari.
La afisarea mesajului „EXPORT FINALIZAT EXTRAGETI MEMORIA <C> - IESIRE” puteti extrage
memory stick-ul.
Apasati tasta
pentru a reveni in meniul „RAPOARTE X *****” si tasta
meniul „INREGISTRARE *****”.

pentru a reveni la

Apasand tasta
va puteti relua activitatea pe casa de marcat, pentru Vanzari.
Procedura de export a fisierelor XML poate fi repetata de mai multe ori daca este cazul (daca nu ati
salvat fisierele exportate anterior sau doriti sa faceti o copie de siguranta/ arhiva).
Mai multe informatii pe: www.trendex.ro/case-de-marcat-brasov -> INTREBARI FRECVENTE

