
Kupując kasę ELZAB zapewniamy 
sobie łatwy dostęp do serwisu w całym 
kraju. Autoryzowany serwisant z firmy 
partnerskiej ELZAB pomoże również 
w wymaganym zgłoszeniu kasy  
do właściwego Urzędu Skarbowego. 

Pracujemy z kasą fiskalną

ELZAB dla środowiska lekarskiego 
przygotował kasy ze specjalnym 
wyposażeniem dedykowanym dla jego 
specyficznych potrzeb i przyzwyczajeń.  
Na zdjęciu zaprezentowano wkładkę 
pod klawiaturę kasy ELZAB Mini E  
dla potrzeb środowiska lekarskiego. 

Dzięki gotowej wkładce wystawienie 
paragonu jest prostsze od obsługi 
telefonu komórkowego i składa się  
z czterech kroków.

Wyboru urządzenia fiskalnego należy 
dokonywać spośród oferty wiodących 
producentów, takich jak ELZAB SA, 
których wieloletnie doświadczenie 
zapewni  niezawodność sprzętu, 
kompleksową obsługę i ciągłość dostaw 
przez następne lata.

cuje z oprogramowaniem dla gabine-
tów lekarskich. Służy do wystawiania 
paragonów i faktur. Kupując drukarkę, 
oprócz estetyki i jakości wykonania,  
warto wrócić uwagę na poniższe 
elementy:
- niezawodny mechanizm drukujący  
   umożliwiający łatwą wymianę  
   papieru,
- szeroki zakres dodatkowych  
   wydruków niefiskalnych,  
   m.in. specyficzne wydruki  
   usprawniające pracę lekarza, 
- zapis danych na karcie pamięci.

ELZAB rekomenduje drukarki  
z rodziny ELZAB Mera, w szczegól-
ności model Mera E z elektroniczną 
kopią paragonów.

Kupujemy kasę fiskalną

Zakup kasy fiskalnej najlepiej 
zaplanować na kilka tygodni wcześniej 
przed obowiązkowym terminem. 
Pozwoli nam to na spokojne zapoznanie 
się z zasadami obsługi urządzenia i jego 
możliwościami. Możemy wówczas 
poćwiczyć pracę na kasie w tzw. trybie 
niefiskalnym. Czas, który poświęcimy 
na bezstresową naukę, bez konse- 
kwencji skarbowych wynikających 
z pomyłek, zaowocuje wprawą 
w późniejszym posługiwaniu się 
urządzeniem już zafiskalizowanym. 
Unikniemy też dodatkowego stresu 
wywołanego obsługą  nieznanego 
urządzenia w obecności naszych 
pacjentów. 

Na czym polegają wspomniane 
tryby pracy: fiskalny i niefiskalny 
(szkoleniowy)? Przed fiskalizacją 
urządzenie jest ustawione w trybie 
szkoleniowym, który pozwala 
użytkownikowi zapoznać się 
m.in. z wystawianiem paragonów  
i wykonywaniem raportów. Fiskali-
zacja to nieodwracalne zainicjowanie  
fiskalnej pamięci, w której rejestrowane 
są wartości należnego podatku.  
Fiskalizację może wykonać wyłącznie 
autoryzowany serwis najpóźniej na 
dzień przed obowiązkowym terminem 
rozpoczęcia pracy na urządzeniu. 

ELZAB SA, wiodący polski producent 
kas fiskalnych przygotował kolejną 
garść porad dla tych z Państwa, którzy 
staną przed koniecznością wyposażenia 
gabinetów w urządzenia do rejestracji 
obrotów. 

Jakie kasy dla lekarzy?

W poprzednim artykule wskazaliśmy 
na różnice pomiędzy kasą fiskalną 
a drukarką fiskalną. Dziś zwracamy 
uwagę, jakie elementy wyposażenia 
należy uwzględnić przy wyborze 
urządzeń.  
Kasa mobilna, przenoszona pomiędzy 
gabinetami czy wykorzystywana 
podczas wizyt domowych, powinna być 
nieduża i lekka, umożliwiająca proste 
i wygodne wykonywanie operacji 
sprzedaży. 
Inne istotne cechy mobilnej kasy dla 
lekarzy to:
- pojemny akumulator, który umożliwi  
  nawet całodobową pracę kasy,
- mechanizm drukujący umożliwiający  
   łatwą wymianę papieru,
- możliwość zasilania z gniazda  
   zapalniczki samochodowej,
- skróty klawiszowe – przypisanie  
   do klawiszy najpopularniejszych  
   funkcji, usług, raportów,
- pyłoszczelna klawiatura z wkładką  
   opisaną usługami (z możliwością  
   jej wymiany),
- praca i wydruk niezależnie  
   od położenia,
- zapis danych na karcie pamięci.

ELZAB poleca kasy z rodziny 
ELZAB Mini,  w tym model Mini E  
z elektroniczną kopią paragonów.

Drukarka fiskalna jest elementem 
systemu komputerowego i współpra-

www.elzab.com.pl

Jaka kasa 
taka praca

F9

WYJDŹ

ILOŚĆ

CENA NAZW.

NARZ.RAB.

CZYŚĆ

O Ó

A Ą B & C Ć D % E Ę

J =+I-HF ( G )

K “ L Ł M : N Ń

/TŚS*RQP

U V W , SPC. X

RAZEM

Ż Z Ź MENU

PLU

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 00

F8

1
5

2

WYBÓR

WYBÓR

D M

BADANIE ZAŚW.
LEK.

INIEKCJA OPATRUNEK

PORADA
LEK.

WYSTAW.
RECEPT.

ZABIEG

Czynność: Informacja  
na wyświetlaczu:

1) Włączenie kasy

2) Wybór usługi

3) Wprowadzenie ceny

4) Akceptacja

TRYB SPRZEDAŻY
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PORADA LEKARSKA
PODAJ CENĘ
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Przykładowe wystawienie paragonu 
na kasie ELZAB Mini


