
Procedura fiscalizare ATHLOS+EPSON 

Conectam casa de marcat in retea( network) si o pornim. Deschidem pe un calculator care este in  

aceiasi retea cu casa, un browser si tastam in bara de adrese: http://xxx.xxx.xxx.xxx unde x reprezinta 

cifrele din IP-ul casei de marcat sau :http://ATH(EPS pentru Epson)xxxxx-xx unde x reprezinta cifrele 

din seria casei pe care o gasiti pe una din lateralele casei de marcat. Ex: 

 

Introducem la user: admin si la parola:4321 

 

Se da un click pe Parametrii Program, si apoi pe Titlu Bon si se introduce antetul fara pauze intre 

randuri.Daca se doreste inaltime dubla a literei se introduce la inceputul randului caracterul bara “|” 

iar daca se doreste latime dubla se introduce caracterul acolada “{“. Se pot insera si impreuna pentru 

inaltime si latime dubla.Centrarea se face automat.Dupa terminarea introducerii antetului se alege 

optiunea TEST IMPRIMANTA si se apasa CONFIRMA OPTIUNEA.Imprimanta scoate un bon de test, 

daca ce se imprima este fara greseli, se allege din nou optiunea SALVARE IN MEMORIA FISCALA si se 

apasa CONFIRMA OPTIUNEA.Nu mai iese inca un bon, oricum, antetul se poate modifica in intregime 

de 16 ori. 



 

Se apasa butonul Parametrii system 

 



Se alege mai intai atributul fiscal al firmei. Default vine selectat pe DA. Setam data si ora daca este 

nevoie (este necesara introducerea parolei).La Identificarea Memoriei Jurnal Electronic se introduce 

parola si se apasa salveaza noul ID.(parola este generate de firma Accord Electronics in functie de un 

numar ales de technician si care se schimba in fiecare luna.Trebuie sa solicitati tabelul cu parolele din 

timp) 

 

Mai jos, pe aceiasi pagina la Numar de Identificare AMEF se introduce NUI-ul firmei, se introduce din 

nou parola de tehnician si se apasa SALVEAZA NUMARUL DE IDENTIFICARE UNIC. Se merge mai jos si 

se introduce CUI-ul firmei fara atribut fiscal chiar daca este platitor de TVA(a fost setat la inceputul 

paginii) se introduce din nou parola si se apasa FISCALIZARE.In acest moment casa de marcat este 

fiscalizata. Se apasa butonul MENIU PRINCIPAL si TASTATURA VIRTUALA si se tiparesate bonul de 

proba si primul Z 


