ПАЙДАЛАНУШЫ БАСШЫЛЫҒЫ
BKASSA (BLACK KASSA)
аппараттық-бағдарламалық кешені

Нұр-Сұлтан, 2019

Мазмұны
1.

АБК сипаттамасы......................................................................................................................... 4
1.1.

2.

Пайдалану..................................................................................................................................... 5
2.1.

3.

4.

5.

3.1.

BKASSA -да авторизациялау ............................................................................................... 5

3.2.

Кассасын ФДО-да тіркеу және салық органында есепке қою ........................................ 6

Кассалық режим .......................................................................................................................... 9
4.1.

Негізгі ережелер................................................................................................................... 9

4.2.

Тауарды (қызметті) сатуды ресімдеу ............................................................................... 9

4.3.

Тауарды (қызметті) сатып алуды ресімдеу.................................................................... 14

4.4.

Қайтаруды ресімдеу .......................................................................................................... 15

4.5.

Қолма-қол ақша енгізу ...................................................................................................... 17

4.6.

Қолма-қол ақшаны алу...................................................................................................... 17

4.7.

Ауысым деректерін жаңарту (X-есеп) ............................................................................. 18

4.8.

Ауысымды жабу (Z-есеп) .................................................................................................. 19

4.9.

Есептерді қарау .................................................................................................................. 20

Бағдарламалау режимі.............................................................................................................. 20
5.1.

Жалпы ережелер ................................................................................................................ 20

5.2.

Кассаларды басқару........................................................................................................... 20

5.3.

7.

Пайдалануға дайындық ...................................................................................................... 5

Кассамен жұмыс........................................................................................................................... 5

5.2.1.

6.

Машинаның мақсаты .......................................................................................................... 4

Кассаларды басқару ....................................................................................................... 20
Ұйымды басқару................................................................................................................. 24

5.3.1.

Кассирлерді басқару ...................................................................................................... 24

5.3.2.

Бөлімдерді басқару ........................................................................................................ 26

5.3.3.

Ұйым профилі ................................................................................................................. 29

5.3.4.

Бағдарламалау пин-коды.............................................................................................. 30

Пайдаланушы профилі ............................................................................................................. 30
6.1.

Профиль .............................................................................................................................. 31

6.2.

Құпия сөзді ауыстыру ....................................................................................................... 31

6.3.

Пин-кодтарды ауыстыру .................................................................................................. 32

Есептер........................................................................................................................................ 33
7.1.

Ауысымдық есептер .......................................................................................................... 33

7.1.1.

Ауысымдық Z-есеп ......................................................................................................... 34

7.1.2.

Ауысымдық Х-есеп......................................................................................................... 34

7.1.3.

Секциялар бойынша есеп.............................................................................................. 34

7.1.4.

Кассирлер бойынша есеп .............................................................................................. 34
2

7.1.5.

Бақылау таспасы ............................................................................................................ 34

7.2. Чектер тарихы......................................................................................................................... 34
8. Автономды режим ......................................................................................................................... 35

3

1. АБК сипаттамасы
1.1. Машинаның мақсаты
BKASSA АБК кассалық операцияларды тіркеу және бақылау және ақша
түсімдерін есепке алу үшін арналған. BKASSA АБК БКМ қолданатын, онда сату режимі
(кез келген сауда алаңдары), сондай-ақ сатып алу режимі (ломбардтар, айырбастау
пункттері, шыны ыдысын қабылдау пункттері және т.б.) пайдаланылатын
кәсіпорындарда қолданылуы мүмкін, BKASSA АБК мынадай функциялар орындалуы
мүмкін кәсіпорындарда қолданылуы мүмкін:
 Сату және сатып алу операцияларын тіркеу;
 Сату және сатып алуды қайтаруды тіркеу;
 Кассалық операцияларды фискалдау;
 Енгізу және алып қоюларды белгілеу;
 Тауардың құнын оның бірлігінің бағасы мен саны бойынша есептеу;
 Сатып алудың жиынтық құнын есептеу;
 Сатып алушыға қайтарым сомасын есептеу;
 Сатып алу күні мен уақытын белгілеу;
 Есептік құжаттарды қалыптастыру;
АБК онлайн режимінде де, фискалдық деректер операторының (бұдан әрі –
ФДО) серверімен байланыс болмаған жағдайда автономды режимде де жұмыс істей
алады. АБК-де фискалдық жады жинақтаушысы бар. ФДО-мен байланыс болған
жағдайда кассалық операциялар бойынша деректер автоматты түрде ФДО серверіне
беріледі.
АБК қалыптастыратын құжаттар мен чектер электронды түрде сақталуы немесе
басып шығарылуы мүмкін. Басып шығару жағдайында кассалық таспаға немесе А4
форматындағы қағазға басып шығаратын қосымша жабдық (принтер) қажет.
Кассаның данасы қолданылатын құрылғымен үйлесімді кез келген принтер
жарамды.
АБК мынадай есептерді қалыптастыра алады:
Өшірусіз есеп (ауысымдағы ағымдағы көрсеткіштер):
 X-есеп;
 Секциялар бойынша есеп;
 Кассирлер бойынша есеп;
Өшірумен есеп:
 Z- есеп (ауысымдық).
Кассада қызмет көрсетілетін секциялардың ең жоғары ықтимал саны
шектелмейді.
Ауысым ішінде орындалатын операциялардың ең жоғары ықтимал саны –
шектелмеген, касса ауысымының ұзақтығы шарттарын сақтаған жағдайда – 24
сағаттан артық емес.
БКМ мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі құжаттардың интерфейсі
мен шығыс нысандарын қолдайды. Тілді ауыстыру үшін 1-суретте көрсетілген
батырмаға басу қажет.
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1-сурет. BKASSA интерфейс тілін таңдау
2. Пайдалану
2.1. Пайдалануға дайындық
BKASSA АБК пайдаланар алдында БКМ Мемлекеттік кірістер органдарында
есепке қоюды жүзеге асыру, сондай–ақ Фискалдық деректер операторының (бұдан
әрі - ФДО) серверінде тіркеу және BKASSA АБК интерфейсінде кассаны белсендіру
қажет.
БКМ тіркеу тәртібі.
Кассаны бастапқы тіркеуді BKASSA-да Техникалық қызмет көрсету орталығы
(бұдан әрі – ТҚО) жүзеге асырады. ТҚО пайдаланушысы кассаны ТҚО ұйымының
есептік жазбасына тіркейді. Жүйе автоматты түрде кассаға зауыттық/сериялық
нөмірді береді. Одан әрі жүйе автоматты түрде берген кассаның зауыттық/сериялық
нөмірін пайдалана отырып, кассаны Мемлекеттік кіріс органдарында есепке қою
қажет. Мемлекеттік кірістер органдарында есепке қою кассаны ФДО порталында
онлайн режимінде тіркеу кезінде жүзеге асырылады. Кассаны ФДО порталында сәтті
тіркеген кезде касса бірден Мемлекеттік кіріс органдарында есепке қойылады, онда
оған машинаның тіркеу нөмірі (МТН) беріледі, сондай-ақ кассаға сәйкестендіру
нөмірі мен токен сияқты кассаны одан әрі іске қосу үшін қажет ФДО-дан деректер
беріледі. ФДО серверінде кассаны тіркеу үшін және кассаны Мемлекеттік кірістер
органдарында онлайн режимде есепке қою үшін ҚР ҰКО ЭЦҚ (ҚР Ұлттық
куәландырушы орталығы берген пайдаланушының электрондық цифрлық
қолтаңбасы) пайдалану қажет. Кассаны тіркеу кезінде және кассаны онлайн
режимінде есепке қою кезінде ФДО порталында жасалатын іс-әрекеттер тәртібі
пайдаланушы қосуды жүзеге асыратын ФДО интерфейсіне байланысты болады.
3. Кассамен жұмыс
3.1. BKASSA -да авторизациялау
Кассалық операцияларды жүзеге асыру үшін пайдаланушы BKASSA жүйесінде
тіркелуі тиіс. Салық төлеушіні BKASSA-да тіркеуді Техникалық қызмет көрсету
орталығы – ТҚО жүзеге асырады. Тіркелгеннен кейін пайдаланушы үшін көрсетілген
email-ге тіркеуді растау үшін хат жіберіледі.
Жүйеге бұрын алынған хаттағы сілтеме бойынша тіркелгендігін растаған
пайдаланушы кіре алады.
Жүйеге кіру үшін электрондық пошта мекен-жайы мен құпия сөзді кіру бетіндегі
алаптарға енгізу қажет, мысал 2-суретте көрсетілген.
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2-сурет. Жүйеге кіру
3.2. Кассасын ФДО-да тіркеу және салық органында есепке қою
ФДО серверінде кассаны тіркеу үшін (сондай-ақ мемлекеттік кіріс органдарында
онлайн есепке қою үшін) BKASSA жүйесінде құру кезінде кассаға берілетін кассаның
зауыттық/сериялық нөмірі қажет.
Назар аударыңыз!
Бір кассаны әртүрлі сату орындарында пайдалануға болмайды.
Мемлекеттік кірістер органдарында есепке қою кезінде кассаның пайдалану
орнының мекенжайы бойынша есепке қойылатындығына назар аудару керек.
Зауыттық нөмірді жүйенің интерфейсінде көруге немесе кассаның зауыттық
нөмірі көрсетілген жүйедегі кассаның тіркеу карточкасын (Төлқұжатын) жүктеп
алуға болады. Ол үшін жүйеде Бағдарламалау -> Кассаларды басқару -> Кассаларды
басқару жолы бойынша мәзірге өту қажет (3-сурет).

3-сурет. Кассаларды басқару
Бағдарламалау режиміне кіргенде, жүйе режимге кіру үшін пин-кодты енгізуді
сұрайды. Пин-код әдепкі қалпы бойынша «0000» (Пин-кодты өзгерту жөніндегі
нұсқаулық 6.3.4 Бағдарламалау пин-коды бөлімінде көрсетілген).
Бұдан әрі зауыт нөмірін қарау үшін ашылмалы тізімде қажетті кассаны таңдау
қажет (4-сурет).
Қажетті кассаны таңдағаннан кейін бетте жүйеде тіркелген касса туралы
ақпарат бейнеленеді, сондай-ақ BKASSA жүйесінде бірегей зауыттық нөмірі бар
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кассаның тіркелгенін растайтын касса карточкасын жүктеу үшін сілтеме қолжетімді
болады.
После выбора нужной кассы на странице отобразится информация о
зарегистрированной в системе кассе, а также будет доступна ссылка для скачивания
карточки кассы, подтверждающей регистрацию кассы с уникальным заводским
номером в системе BKASSA.

4-сурет. Кассаны таңдау
5-суретте кассаның зауыттық нөмірін қайдан көруге болады көрсетілген:
 Касса таңдалған ашылмалы тізімнің өзінде;
 «Зауыт нөмірі» жолында;
 Зауыттық нөмір көрсетілетін кассаның тіркеу карточкасын жүктеу арқылы.
Жүйедегі кассаның зауыттық нөмірі әріптік-сандық мәндерден тұрады және
әрдайым ВК әрпінен басталады, одан кейін сандар жүреді, мысалы, ВК00012345.

5-сурет. Кассаның зауыттық нөмірін қарау.
Мемлекеттік кірістер органдарында және ФДО-да тіркеуді ФДО серверінің
порталында пайдаланушының жеке кабинетінде орындау қажет. Ол үшін ФДО
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порталының бетіне өтіп, кассаны тіркеу жөніндегі нұсқауларды орындау қажет.
Пайдаланушының іс-қимыл тәртібі кәсіпкер таңдаған фискалдық деректер
операторына байланысты. ФДО порталының жеке кабинетінде жұмыс істеген кезде
таңдалған ФДО нұсқауларына және қолдау қызметіне хабарласу қажет.
Жоғарыда көрсетілген процедураларды орындағаннан кейін кассаны есепке
қойған кезде кассаға ФДО жүйесі мен Мемлекеттік кірістер комитетінің жүйелері
берген деректермен BKASSA жүйесінде кассаны белсендіру қажет. Ол үшін
«Бағдарламалау» режимінің «Кассаларды басқару» мәзіріне кіру қажет (3-сурет).
Ашылмалы тізімде белсендіру үшін қажетті кассаны таңдау және «Кассаны
белсендіру» бастырмасына басу керек (6-сурет).

6-сурет. Кассаны белсендіруге өту
Кассаны белсендіру үшін кассаға берілген деректерді көрсету қажет. Ол үшін
BKASSA жүйесінде ФДО және МКК-дан мынадай деректерді толтыру қажет (ФДО
сайтында қаралады. Таңдалған ФДО нұсқауларына және қолдау қызметіне
хабарласыңыз):
 «ФДО» алабында касса тіркелген ФДО таңдалады;
 «Сәйкестендіру нөмірі» алабына кассаға ФДО жүйесімен берілген
сәйкестендіру нөмірі (немесе ID) енгізіледі;
 «Тіркеу нөмірі» алабына кассаны Мемлекеттік кірістер органдарында есепке
қою кезінде кассаға берілген БКМ тіркеу нөмірі енгізіледі. Кассаны онлайн
режимінде есепке қойған жағдайда тіркеу нөмірі ФДО сайтында қаралады;
 «Тіркеу күні» алабына ФДО сайтында көрсетілген тіркеу күнін енгізу қажет;
 «Токен» алабына ФДО жүйесімен берілген токен мәні енгізіледі;
7-суретте BKASSA АБК-да кассаны белсендіру кезіндегі интерфейс көрсетілген.
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7-сурет. Кассаны белсендіру интерфейсі
Бұдан әрі кассаны пайдалану болжанатын сағаттық белдеуді көрсету және
«Сақтау» бастырмасын басу арқылы деректерді сақтау қажет. Кассаны белсендіруді
болдырмау және деректерді сақтау үшін «Болдырмау» бастырмасына басу қажет.
4. Кассалық режим
4.1. Негізгі ережелер
Кассалық режимде мынадай функционалдық режимдер бар:
 Сатуды тіркеу;
 Сатып алуды тіркеу;
 Қайтаруларды тіркеу;
 Қолма-қол ақшаны кассаға енгізу;
 Қолма-қол ақшаны кассадан алу;
 Ауысымды жабу (Ауысымдық Z-есеп);
 X-есепті алу;
 Кассаның барлық ауысымдары бойынша есептерді қарау.
4.2. Тауарды (қызметті) сатуды ресімдеу
Тауарды немесе қызметті сатуды ресімдеу үшін «Касса» режимінде «Сату»
режиміне өту қажет. Режимге өту батырмасы 8-суретте көрсетілген.
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8-сурет. «Сату» режиміне өту батырмасы
Сатуларды тіркеу режиміне кірген кезде жүйе режимге кіру үшін
пайдаланушының пин-кодын сұрайды. Пин-код әдепкі қалпы бойынша «0000»
(Нақты пайдаланушы үшін пин-кодты өзгерту жөніндегі нұсқаулықтар 7.3 Пинкодтарды ауыстыру бөлімінде көрсетілген).
Сату режимінде сату чегін рәсімдеу мүмкіндігі бар. Режим интерфейсі 9-суретте
көрсетілген.
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9-сурет. Сатуды тіркеу режимі
Сату операцияларын ресімдеу үшін тауардың/қызметтің атауын толтыру қажет
(әдепкі бойынша «Позиция N» толтырылған), тауардың/қызметтің бір бірлігінің
бағасын көрсету, сатып алынатын тауардың/қызметтің санын және өлшем бірлігін
көрсету, тауарға/қызметке мүмкін болатын жеңілдік, тауарға/қызметке ықтимал
үстеме баға көрсету, тауар/қызмет жататын секцияны/бөлімді көрсету қажет. Жүйе
бағасына, санына, жеңілдігіне, үстеме бағасына байланысты позицияға жалпы құнын
автоматты түрде есептейді. Әдепкі жеңілдік пайызбен (%) көрсетіледі және
есептеледі. Кассаны өңдеу кезінде «теңгеге» жеңілдік түрін өзгертуге болады
(сипаттамасы 6.2.1-бөлімде).
Чекке позицияны қосу үшін «Қосу» бастырмасына басу қажет (10-сурет).

10-сурет. Сатуды тіркеу кезінде тауарларды қосу.
Жүйе автоматты түрде төлеуге қажетті жалпы соманы (Жалпы соманы)
есептейді.
Чектен тауарлардың позициясын түзету (жою) үшін жою керек позицияны ұзақ
ұстап тұрып, түзету батырмасын басу қажет.
«Төлем түрі» алабында чек бойынша төлем түрі көрсетіледі. Әдепкі қалпы
бойынша төлем түрі – қолма-қол. BKASSA жүйесі әр түрлі төлем түрлері бар бір чекті
ресімдеуге мүмкіндік береді (мысалы, соманың бір бөлігін қолма–қол ақшамен,
екіншісін - банк картасымен төлеу). Ол үшін «Аралас» төлем түрін таңдау қажет (11суретте көрсетілген).
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11-сурет. Чек бойынша аралас төлемді ресімдеу
Әрбір төлем түрі үшін сома алаптары қолмен өңделеді. Қажет болған жағдайда
кассада пайдаланылатын төлемдердің бірнеше түрлері үшін, мысалы, 12-суретте
көрсетілгендей, соманы бірден көрсетуге болады.

12-сурет. Чек бойынша аралас төлемді ресімдеу
«Қайтарым» алабындағы сома жүйемен автоматты түрде есептеледі.
«Жеңілдіктер» алабында автоматты түрде жеңілдікпен барлық тауарлар бойынша
жеңілдіктердің жалпы сомасы есептеледі.
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Тауарлардың/қызметтердің позицияларын қосу/жою(түзету) аяқталғаннан
кейін чек үшін «Чекті шығару»
бастырмасына басу қажет. Жүйе «сату»
операциясының түрі бар чекті автоматты түрде қалыптастырады. Чек ФДО
серверінен алынған (BKASSA-дағы фискалдық құжаттардың барлық түрлері үшін
пайдаланылады) нөмірімен (фискалдық белгімен) не ФДО серверімен қосылыс
жоғалған кезде автономды режимде жұмыс істеген кезде чекке берілетін автономды
фискалдық белгімен қалыптастырылады. Чек ФДО-дан алынған фискалдық белгімен
немесе BKASSA АБК берген автономды фискалдық белгімен қалыптастырылады және
басылып шығарылады. Фискалдық белгі және автономды фискалдық код (белгі)
өзгерістер үшін қол жетімді емес. АБК ресімделген барлық чектерде «Фискалдық чек»
деген сөз тіркесі бар. Чектің мысалы 13-суретте көрсетілген.

13-сурет. Сатуды тіркеу кезіндегі чектің мысалы.
Чекті басып шығару үшін «Басып шығару» бастырмасына басу қажет. АБК чек
лентасы болмаған немесе үзілген, кассир операцияны дұрыс орындамаған жағдайда
және БКМ жұмысында кассирдің сатып алушыға бақылау чегін беру мүмкін еместігіне
әкелген басқа да проблемалар туындаған жағдайда операцияларды жүргізуді
бұғаттауды қамтамасыз етеді. Чекті басып шығару кезінде проблемалар болған
жағдайда кассир чектердің тарихынан кез келген чекті қарауға және басып шығаруға
мүмкіндігі бар, бұл ретте чекте «Телнұсқа» белгісі болады (14-сурет). Толығырақ 8.2
Чектер тарихы бөлімінде.
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14-сурет. Фискалдық чектің телнұсқасы
ФДО серверімен байланыс үзілген жағдайда чек автономды режимде
қалыптастырылады және чек автономды режимде қалыптастырылғаны туралы
белгісі бар автономды фискалды белгіден тұрады.
Бақылау чегінде міндетті түрде мынадай ақпарат бар:
 Салық төлеушінің атауы;
 Салық төлеушінің БСН/ЖСН;
 БКМ зауыт нөмірі;
 БКМ тіркеу нөмірі;
 Чектің реттік нөмірі;
 Тауар, жұмыс, қызмет атауы;
 Тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету күні
мен уақыты;
 Бірлік үшін тауар, жұмыс, қызмет бағасы;
 Тауар, жұмыс, қызмет саны;
 Сатудың жалпы сомасы;
 Егер пайдаланушы – ҚҚС төлеуші болса, ҚҚС салынатын айналымдар
бойынша мөлшерлемені көрсете отырып ҚҚС сомасы;
 «Фискалдық чек» сөз тіркесін чекте міндетті түрде көрсете отырып, ФДО
серверімен қалыптастырылған фискалдық белгі немесе чек автономды
режимде қалыптасқан жағдайда автономды код;
 Фискалдық деректер операторының атауы және чектің түпнұсқалығын
тексеру үшін ФДО интернет-ресурсының деректемелері;
 Кассаны пайдалану орнының мекенжайы;
 БКМ чегі туралы ақпаратты қамтитын штрих код (QR-код);
 Валюта айырбастау, металл, шыны ыдыстар қабылдау, ломбардта (сатып
алу функциясы бар БКМ) қолданылатын БКМ үшін сатып алу сомасы.
АБК мемлекеттік тілде ақпаратты басып шығару мүмкіндігін, оның ішінде қазақ
тілі әліпбиінің ерекше әріптерін пайдалана отырып, бақылау чегінің жоғарыда
көрсетілген деректемелерін қазақ тілінде бақылау чегінде басып шығару ды
қамтамасыз етеді. Ол үшін 1-суретте көрсетілгендей интерфейс тілін ауыстыру қажет.

4.3. Тауарды (қызметті) сатып алуды ресімдеу
Кассаға арналған сатып алуды ресімдеу үшін «Сатып алу» режимі іске қосылуы
тиіс. Бұл режим операцияның осы түрімен жұмыс істейтін кассалар үшін ғана
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қосылады. Бұл ломбардта, металл сынықтарын, шыны
пункттерінде және т. б. кассалар болуы мүмкін. Кассаны өңдеу.

ыдысты қабылдау

15-суретте сатып алу режиміне кіру батырмасы бейнеленген. «Сатып алу»
режиміне кірген кезде Жүйе пайдаланушының пин-кодын сұрайды. Пин-код әдепкі
қалпы бойынша «0000» (Нақты пайдаланушы үшін пин-кодты өзгерту жөніндегі
нұсқаулықтар 7.3 Пин-кодтарды ауыстыру бөлімінде көрсетілген).

15-сурет. Сатып алу режиміне кіру батырмасы.
Сатып алу чегін ресімдеу үшін тауардың атауы, бірлік бағасы, саны, өлшем
бірлігі, мүмкін жеңілдік, үстеме баға (сатуға ұқсас) көрсетіледі. Жүйе көрсетілген
параметрлерге байланысты тауар позициясына құнын автоматты түрде есептейді.
Сондай-ақ жүйе сатып алу чегі бойынша жалпы соманы автоматты түрде есептейді.
Қайтарымды ескере отырып, төлем түрін және алынған соманы көрсету қажет. Жүйе
чек бойынша сатып алу сомасын автоматты түрде есептейді. Сатып алуды ресімдеу
аяқталғаннан кейін «Чекті шығару» бастырмасына басу қажет, содан кейін жүйе
барлық енгізілген және есептелген деректерді ескере отырып, сатып алу чегін
автоматты түрде қалыптастырады.
4.4. Қайтаруды ресімдеу
Қайтару режимі бұрын жасалған сату немесе сатып алу операциялары бойынша
қайтаруды ресімдеуге мүмкіндік береді. «Қайтару» режиміне өту батырмасы 16суретте көрсетілген.

15

16-сурет. Қайтару режиміне өту батырмасы
Қайтару режиміне кіргенде, Жүйе пайдаланушының пин-кодын енгізуді талап
етеді. Әдепкі қалпы бойынша стандартты пин-код «0000» (Нақты пайдаланушы үшін
пин-кодты өзгерту жөніндегі нұсқаулықтар 7.3 Пин-кодтарды ауыстыру бөлімінде
көрсетілген).
Қайтару мүмкіндігі үшін «Тауардың атауы» алабына тауардың атауын енгізу
қажет, «Баға» алабында тауар бірлігінің бағасын көрсету қажет, сондай-ақ 17-суретте
көрсетілгендей тауардың «Секциясын», «Санын» және тауардың «Өлшем бірлігін»
көрсету қажет. Қажетті деректер енгізілгеннен кейін «Қосу» батырмасын немесе
Enter түймешігін басу керек. Позицияларды қайтаруды болдырмау 17-суретте
көрсетілген «Жою» (

) батырмаларының көмегімен мүмкін болады.

17-сурет. Қарапайым қайтаруды ресімдеу
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Жалпы сома есептелгеннен кейін «Чекті шығару» бастырмасына басу қажет.
Жүйе қайтару чегін қалыптастырады, оның деректері ФДО серверіне беріледі. Чек
басып шығаруға жіберу «Басып шығару» батырмасының көмегімен мүмкін.
4.5. Қолма-қол ақша енгізу
Қолма-қол ақшаны енгізу режимі кассаның толықтыруын қолма-қол ақшамен
белгілеуге мүмкіндік береді. Режимге кіру батырмасы 18-суретте көрсетілген.

18-сурет. Қолма-қол ақша енгізу режиміне кіру
Интерфейсте кассадағы қолма-қол ақшаның ағымдағы сомасы көрсетіледі.
«Сома» алабында кассаға қолма-қол ақшамен енгізілетін сома енгізіледі. Операцияны
тіркеу үшін «Ақша енгізу» бастырмасына басу қажет. Қолма-қол ақшаны енгізу
туралы деректер ФДО серверіне автоматты түрде беріледі.

4.6. Қолма-қол ақшаны алу
Қолма-қол ақшаны алу режимі кассадан қолма-қол ақшаны алуды тіркеуге
мүмкіндік береді. Режимге кіру батырмасы 19-суретте көрсетілген.
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19-сурет. Қолма-қол ақшаны алу режиміне кіру
Кассадан қолма-қол ақшаны алуды тіркеу интерфейсі 20-суретте көрсетілген.
Интерфейсте кассадағы қолма-қол ақшаның ағымдағы сомасы көрсетіледі. «Сома»
алабында кассадан алынатын сома енгізіледі. Операцияны тіркеу үшін «Ақшаны алу»
бастырмасына басу қажет. Қолма-қол ақшаны алу жөніндегі деректер ФДО серверіне
беріледі. Жүйе кассадағы бар сомадан артық алынатын соманы тіркеуге мүмкіндік
бермейді. Әрекетті болдырмау үшін «Жабу» бастырмасына басу қажет.

20-сурет. Қолма-қол ақшаны алу интерфейсі
4.7. Ауысым деректерін жаңарту (X-есеп)
Ауысым деректерін жаңарту функциясы тек кассада ашық ауысымда ғана қол
жетімді. Бұл функция ФДО серверімен қалыптастырылған X-есепті (өшірусіз)
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қалыптастыру болып табылады. Осылайша BKASSA жүйесіндегі кассаның ағымдағы
жағдайы бойынша деректерді және ФДО серверімен синхрондау жүзеге асырылады.
Функция осы функцияға рұқсаты бар пайдаланушының қалауы бойынша
қолданылады. Х-есепті алу функциясының батырмасы 21-суретте көрсетілген.

21-сурет. Ауысым деректерін жаңарту функциясы (өшірусіз Х-есеп)
4.8. Ауысымды жабу (Z-есеп)
Ауысымды жабу функциясы ауысымды жабуға және касса бойынша («Z-есеп
алу» батырмасы, 22-сурет) ауысымды Z-есепті (өшірумен) алуға мүмкіндік береді.
Ауысымды жабу батырмасы белгілі бір кассада ашық ауысымда ғана қол жетімді.

22-сурет. Ауысымды жабу батырмасы
Жүйедегі ауысым ұзақтығы бірінші төлем құжатын тіркеу аяқталған уақыттан
бастап 24 сағаттан аспауы тиіс. Ауысым көрсетілген мерзімнен (24 сағаттан) асқан
жағдайда жүйе кассалық операцияларды бұғаттайды және пайдаланушы үшін тиісті
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хабарламасы бар касса бойынша операцияларды одан әрі жүзеге асыру үшін
ауысымды жабуды талап етеді. Ауысымды жабу үшін жүйе ауысымды жабу режиміне
пин-кодты енгізуді талап етеді. Пин-код әдепкі қалпы бойынша «0000» (Нақты
пайдаланушы үшін пин-кодты өзгерту жөніндегі нұсқаулықтар 7.3 Пин-кодтарды
ауыстыру бөлімінде көрсетілген). Одан кейін соңғы ауысым үшін касса бойынша
ауысымдық Z-есеп автоматты түрде қалыптастырылады. Ауысымды жабу
операциясы ФДО серверінде қалыптасады. ФДО жүйеге Z-есеп деректерін береді (Zесеп туралы егжей-тегжейлі 8.1.1 Ауысымдық Z-есеп бөлімінде). Ауысым автономды
режимде жабылған жағдайда Z-есеп касса деректері бойынша АБК құралдарымен
қалыптастырылады.
4.9. Есептерді қарау
Жүйе кассаның жабық ауысымдары және кассаның ағымдағы ашық
ауысымдары бойынша есептерді қарауға мүмкіндік береді. Кассаның барлық
ауысымдары бойынша есептерді қарауға және қалыптастыруға жүйенің негізгі мәзірі
арқылы мүмкіндік бар. Ол үшін Есептер -> Ауысымдық есептер мәзіріне немесе
таңдалған кассадағы «Есептерді қарау» батырмасы арқылы өту керек (23-сурет).

23-сурет. Есептілік режимдерін ашу
Есептердің сипаттамасы осы пайдалану жөніндегі басшылықтың 7 «Есептер»
бөлімінде көрсетілген.
5. Бағдарламалау режимі
5.1. Жалпы ережелер
Бағдарламалау режимі Жүйеде әртүрлі баптауларды жүзеге асыруға арналған:
кассаны
баптау,
ұйым
профилін
және
пайдаланушыларды
басқару,
бөлімдерді/секцияларды құру және басқа да баптаулар.
Кез келген программалау режимдеріне кірген кезде жүйе режимге кіру үшін
пин-кодты енгізуді талап етеді. Әдепкі қалпы бойынша қолданылатын пин-код
«0000». Пин-кодты енгізу және «Жалғастыру» басу қажет («Кассаларды
бағдарламалау» режимі үшін пин-кодты өзгерту жөніндегі нұсқаулық 6.3.4
Бағдарламалау пин-коды бөлімде көрсетілген).
5.2. Кассаларды басқару
5.2.1. Кассаларды басқару
Кассаның баптауларын түзету үшін «Бағдарламалау» режимінде «Кассаларды
басқару» бөліміне өту қажет (24-сурет).
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24-сурет. Кассаларды басқару режиміне өту
Кассаларды басқару режимінде мынадай функциялар қолжетімді:
 Кассаны белсендендіру;
 Кассаны өңдеу;
 Кассирлер;
 Бөлімдер;
 Чекті баптау;
 Есептерді бағдарламалау;
 Токен өзгерту.
Кассаны белсендендіру. Функция ФДО сайтынан деректер көмегімен әлі
белсендірілмеген жүйеде жасалған кассаны белсендендіру үшін қол жетімді. Кассаны
белсендендіру үшін «Кассаны белсендендіру» бастырмасына басу қажет (25-сурет).

25-сурет. ФДО деректерімен кассаны белсендіру батырмасы
«Кассаны белсендіру» батырмасын басқаннан кейін ақпаратты енгізу үшін
алаптар қолжетімді болады (26-сурет).
Кассаны белсендіру кезінде ақпаратты енгізу алаптары:
 ФДО;
 Сәйкестендіру нөмірі;
 Тіркеу нөмірі;
 Тіркеу күні;
 Төкен;
 Уақыт аймағы.
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26-сурет. ФДО деректерімен кассаны белсендіру
Кассаны өңдеу. Функция тек жабық ауысымды кассаға қол жетімді. Бұл функция
кассаның баптауларын өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл бөлімде мынадай деректерді
енгізу және өңдеу үшін қол жетімді: кассаның атауы, кассаның сипаттамасы, кассаны
пайдалану орнының мекенжайы, барлық чекке үстеме бағаны пайдалану кезіндегі
үстеме бағаның атауы және әдепкі үстеме бағаның мәні, сатып алу үшін және сату
үшін әдетті чектегі тауар позициясының атауы, Z-есептерді автоматты түрде алу үшін
email, ауысымды күнделікті автоматты жабу уақыты, ауысымды жабу кезінде ішінара
автоматты түрде алу кезінде кассада әрқашан қалдырылатын сома; жеңілдіктер
енгізу тәсілі, дөңгелектеу әдісі, уақыт аймағы, әдепкі бойынша саланың түрін таңдау,
ауысым жабылатын пайдаланушыны ауыстыруға; сондай-ақ «Сатып алу» режимін,
үстеме бағаны, чекке үстеме бағаны орнатуға, чекті автоматты түрде pdf-ке көшіріп
алуға, қолма-қол ақшаны автоматты түрде алуға, автоматты түрде алу түрін (толық,
ішінара) таңдауға, прайс-парақты пайдалануға, сатып алушының email-ға чекті
автоматты түрде жіберуге, ауысымды автоматты түрде жабуға, кассаға арналған
төлем түрлерін таңдауға немесе касса үшін Валюта айырбастау пунктінің жұмыс
режимін таңдауға болады.
Кассаны өңдеу кезінде пайдаланушы интерфейсі 27-суретте көрсетілген.
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27-сурет. Касса баптауларын өзгерту интерфейсі
Кассирлер. Функция тек жабық ауысымды кассаға қол жетімді. Бұл функция
нақты кассамен жұмыс істеу үшін нақты кассирлерді қосуға/жоюға мүмкіндік береді.
28-суретте пайдаланушыларды өңдеу интерфейсі көрсетілген. Қол жеткізу
пайдаланушының құқықтары шеңберінде беріледі. Кассаға рұқсаты бар кассирлер
«қанат белгісімен» белгіленеді. Өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасына басу
қажет. Өзгерістерді болтырмау үшін – «Болдырмау» бастырмасына басу қажет.

28-сурет. Кассирлерге кассаларға қатынауды ұсыну интерфейсі
Бөлімдер. Бұл функция нақты кассаға қолданылатын бөлімдерді/тауарлар
секцияларын таңдауға мүмкіндік береді. 29-суретте кассаға арналған бөлімдерді
таңдау интерфейсі көрсетілген. Касса үшін пайдаланылатын бөлімдер «қанат
белгісімен» белгіленеді. Кассаға әдепкі бөлім орнату мүмкіндігі бар. Бұл бөлім чекті
қалыптастыру кезінде әдепкі қалпы бойынша көрсетіледі.
Өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасына басу қажет. Өзгерістерді
болдырмау үшін «Болдырмау» бастырмасына басу қажет.

29-сурет. Кассаға арналған бөлімдерді таңдау интерфейсі
Есептерді бағдарламалау. Функция кассаға әрқашан қол жетімді. Бұл
функционал X және Z есептерді қалыптастыруға және қарауға рұқсаты бар
пайдаланушыларды көрсетуге мүмкіндік береді. Есептерді бағдарламалау
интерфейсі 30-суретте көрсетілген. Суретте көрсетілген функционалға (Z есепті
қалыптастыру, Z есепті қарау, Х есепті қалыптастыру) құқығы бар пайдаланушылар
«қанат белгісімен» белгіленеді. Өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасына,
өзгерістерді болдырмау үшін – «Болдырмау» бастырмасына басу қажет.
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30-сурет. X және Z есептерді бағдарламалау интерфейсі
Токенді өзгерту. Функция кассаға әрқашан қол жетімді. Токенді өзгерту ФДО
серверінде тиісті кассаның токені өзгерген кезде қажет. BKASSA жүйесінде касса
токенін өзгерту үшін «Токенді өзгерту» функциясын таңдау, содан кейін 31-суретте
көрсетілген тиісті алапта ФДО серверінің сайтында касса үшін жасалған токен мәнін
енгізу және «Сақтау» батырмасымен өзгерістерді сақтау немесе «Болдырмау»
батырмасымен өзгертуді болдырмау қажет.

31-сурет. БКМ токенін өзгерту интерфейсі
5.3. Ұйымды басқару
5.3.1. Кассирлерді басқару
Кассирлерді басқару функционалы Бағдарламалау –> Ұйымды басқару –>
Кассирлерді басқару мәзірінен қол жетімді. Кассирлерді басқару функциясы ұйымның
жаңа пайдаланушыларын тіркеуге және қолданыстағы кассирлерді басқаруға
мүмкіндік береді. Кассирлерді басқару режимінің интерфейсі 32-суретте көрсетілген.

24

32-сурет. Кассирлерді басқару
Ұйым үшін жаңа қызметкерді құру үшін «Жаңа қызметкерді қосу» батырмасын
басу қажет, одан кейін жүйеде қызметкер бойынша деректерді толтыру және оның
қол жеткізу құқықтарын көрсету үшін интерфейстің тиісті нысаны ашылады. 33суретте жаңа қызметкер құру кезіндегі интерфейс ұсынылған.

33-сурет. Жаңа қызметкерді қосу интерфейсі
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Электрондық пошта әр қызметкер үшін бірегей болып табылады және одан әрі
өңдеуге жатпайды. Жаңа қызметкерді қосатын пайдаланушы жасаған қызметкердің
есептік жазбасына құпия сөзді көрсетеді. Құпия сөзді жүйеге кіргеннен кейін
пайдаланушының өзі өзгертуі мүмкін.
Жүйеде жаңа қызметкердің деректерін сақтағаннан кейін көрсетілген email-ға
жүйеде тіркеуді растау қажеттігі туралы хат жіберіледі. Тіркелуді растағаннан кейін
қосылған қызметкер жүйені пайдалана алады. Әрбір пайдаланушы өз профилін
жүйеде өңдеу арқылы өз есептік жазбасының құпия сөзін өзгерте алады.
Қолданыстағы қызметкердің деректерін немесе қол жеткізу құқықтарын
өзгерту үшін «Өңдеу» бастырмасына басу қажет.
5.3.2. Бөлімдерді басқару
Бұл функционал (режим) Бағдарламалау –> Ұйымды басқару –> Бөлімдерді
басқару мәзірінен қол жетімді. Бет екі қосымша бет қамтиды: бөлімдерді басқару және
прайс-парақ (34-сурет).

34-сурет. Ұйым шеңберінде бөлімдерді басқару интерфейсі
Бөлімдерді басқару. «Бөлімдерді басқару» функционалы ұйымға қажетті
бөлімдерді (секцияларды) құруға, өңдеуге және жоюға мүмкіндік береді. 35-суретте
ұйым шеңберінде бөлімдерді басқару бөлімінің интерфейсі көрсетілген.

35-сурет. Ұйым шеңберінде бөлімдерді басқару интерфейсі
Жаңа бөлім құру үшін
бастырмасын, қолда барды өңдеу үшін – «Өңдеу»
батырмасын, қолданыстағы секцияны жою үшін–«Жою» батырмасын басу қажет.
Жаңа бөлімді қосу кезде секцияның коды, бөлімнің атауы қазақ және орыс
тілдерінде көрсетіледі (36-сурет). Жаңа секцияны сақтау үшін «Сақтау»
бастырмасына, жаңа секцияны сақтауды болдырмау үшін – «Болдырмау»
бастырмасына басу қажет.
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36-сурет. Жаңа бөлім қосу
Прайс-парақ. «Прайс-парақ» функционалы ұйымда кассаларда пайдалану үшін
прайс-парақ жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жүйе прайс-парақтың позициясын
өңдеуге және жоюға, жаңа прайс-парақты жүктеуге және ағымдағы прайс-парақты
жүктеп алуға мүмкіндік береді. 37-суретте прайс-парақ бөлімінің интерфейсі
көрсетілген.

37-сурет. «Прайс-парақ» қосымша бетінің интерфейсі
Прайс-парақтың жаңа позициясын құру үшін
бастырмасын басу қажет, бұдан
әрі тауар позициясының қажетті алаптарын толтыру қажет. Толтыру үшін міндетті
алаптар жұлдызшамен* белгіленген. Жаңа тауар позициясын сақтау үшін «Сақтау»
бастырмасына, болдырмау үшін «Болдырмау» бастырмасына басу қажет (38 – сурет).
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38-сурет. Прайс-параққа жаңа позицияны қосу
батырмасын басу арқылы ұйымның ағымдағы прайс-парағын .xlsx
форматында көшіріп алуға немесе .xlsx файлмен прайс парағын толтыру және кейін
жүктеу үшін бос үлгіні жүктеуге болады (39 сурет).
«Жүктеу» батырмасы 2 әрекетті қамтиды:
 Үлгіні жүктеу
 Прайс-парақты жүктеу.
Үлгіні жүктеу
Скачивание шаблона бос прайс-парақ үлгісін excel-файл түрінде жүктеуге
мүмкіндік береді. Оған қажетті деректерді толтырып, жүйеге жүктеуге болады.
Прайс-парақты жүктеу ұйымның ағымдағы прайс-парағын (үлгі сияқты
форматта) жүктеуге мүмкіндік береді.

39-сурет. Прайс парақты/үлгіні жүктеу
Прайс-параққа басқаннан кейін, ұйымның бар прайс-парағы жүктелетін болады.
Прайс-парақ файлы браузерден жүктеу үшін пайдаланушы анықтаған стандартты
папкаға сақталады. Жүктелген файлдың атауы – PriceList_Downloaded.xlsx.
Прайс парақты жүктеу үшін
батырмасын басу керек, «өткізгіш»
диалогтық терезесінде файлды таңдау және оны ашу керек.
Прайс-парақтағы тауардың коды бірегей болуы тиіс. Тауарлардың бірегей коды
бар прайс-парақты жүктеу кезінде файлдың барлық позициялары BKASSA жүйесіне
жүктеледі. Егер жүктелетін файлда тауардың бірдей коды немесе ұйымның прайспарағына бұрын жүктелген коды бар бір немесе бірнеше тауарлар бар болса,
пайдаланушы үшін хабарлама бар ақпараттық терезе және прайс-парақ файлдағы
тауарлардың қайталанатын жазбалары жойылғанша жүктелмейді. Сондай-ақ
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пайдаланушыға файлдан прайс-парақты жүктеу кезінде қандай да бір қателер пайда
болған жағдайда түсіндірумен хабарламалар көрсетіледі. Мүмкін мәселелерді
жойғаннан кейін прайс-парақты жүктеу әрекетін қайталауға болады.
Егер жүктелетін файлда ұйымда жоқ жаңа бөлімдерден тауарлар бар болса, үш
әрекеттің бірін таңдау қажет хабары бар терезе бейнеленеді: файлдан жаңа
бөлімдерді құру, жаңа бөлімдермен позицияларды тастап кету, немесе жүйеге
файлды жүктеуді болдырмау (40-сурет).

40-сурет. Ұйымда жоқ бөлімдермен файлды жүктеу кезіндегі хабарлама
Сондай-ақ, ағымдағы прайс-парақты тазалау және жаңасын жүктеу мүмкіндігі
бар. Ол үшін файлды жүктеу алдында
қанат белгісін орнату керек,
содан кейін файлдан жаңа прайс парақты жүктеп алу немесе жүйенің интерфейсінде
әрбір тауар позициясын
қосу батырмасы арқылы бөлек толтыру қажет .
Прайс-парақ интерфейсінде «Өңдеу» батырмасын басқанда ағымдағы
позициларды өзгертуге болады. Деректерді сақтау үшін – «Сақтау» батырмасы, күшін
жою үшін – «Болдырмау» батырмасы.
«Жою» батырмасын басу арқылы прайс-парақтан позицияны жоюға болады.
Жүйе жоюды растауды сұрайды. Позицияны жою үшін «Иә»батырмасын басу арқылы
әрекетті растау қажет. Болдырмау үшін – «Жоқ» (41-суретті қараңыз).

41-сурет. Прайс-парақтағы позицияларды жою
5.3.3. Ұйым профилі
Бұл функция барлық кассаларда жабық ауысымдар кезінде ғана қол жетімді
және ұйымның деректерін қарауға және өңдеуге мүмкіндік береді. Ұйым профиліне
өту Бағдарламалау–> Ұйымды басқару –> Ұйымның профилі мәзір жолы арқылы
жүзеге асырылады.
Профильді өңдеу үшін «Өңдеу» бастырмасына басу қажет.
Ұйымның профилін өңдеу интерфейсінде тиісті алаптар бойынша басу арқылы
деректерді өзгерту мүмкіндігі бар (42-сурет). Өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау»
бастырмасына, өзгерістерді болдырмау үшін – «Болдырмау» бастырмасына басу
қажет.
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42-сурет. Ұйым профилін өңдеу
5.3.4. Бағдарламалау пин-коды
Бұл функционал бағдарламалау режимі үшін пин-кодты өзгертуге мүмкіндік
береді. Бұл функционалға Бағдарламалау –> Ұйымды басқару –> Бағдарламалау пинкоды мәзірінен өту арқылы өтуге болады.
43-суретте бағдарламалау пин-кодын өзгерту бойынша интерфейс ұсынылған.

43-сурет. Бағдарламалау пин-кодын өзгерту.

6. Пайдаланушы профилі
Бұл режим пайдаланушы деректерін көруге және өңдеуге арналған. «Профиль»
мәзірі мынадай функцияларды қамтиды:
 Пайдаланушы профилі;
 Құпия сөзді ауыстыру;
 Пин-кодтарды ауыстыру;
 Жүйеден шығу.
Профиль бөліміне өту Пайдаланушы аты -> Профиль басқан кезде жүзеге
асырылады.
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6.1. Профиль
Бұл функция пайдаланушының ақпаратын және пайдаланушының жеке
баптауларын қарауға және өңдеуге арналған (44-сурет).

44-сурет. Пайдаланушы профилі
Профильді өңдеу үшін «Өңдеу» бастырмасына басу қажет. Профильді өңдеу
интерфейсі 45-суретте көрсетілген.

45-сурет. Пайдаланушы профилін өңдеу
Өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасына, өзгерістерді болдырмау үшін
– «Болдырмау» басу қажет.
6.2. Құпия сөзді ауыстыру
«Құпия сөзді ауыстыру» есептік жазба үшін жаңа құпия сөзді орнатуға мүмкіндік
береді. Құпия сөзді ауыстыру бөліміне өту Пайдаланушы аты -> Құпия сөзді ауыстыру
басқанда жүзеге асырылады.
Құпия сөзді өзгерту интерфейсі 46-суретте көрсетілген.
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46-сурет. Пайдаланушының есептік жазбасының құпия сөзін ауыстыру
Құпия сөзді ауыстыру үшін ағымдағы құпия сөзді, содан кейін жаңа құпия сөзді
енгізіп, «Құпия сөзді растаңыз» алабына жаңа құпия сөзді енгізуді қайталау қажет.
Жаңа құпия сөзді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет.
6.3. Пин-кодтарды ауыстыру
«Пин-кодтарды ауыстыру» режимі кассалық операциялар режимдеріне кіру
үшін жеке пин-кодты немесе ауысымды жабу пин-кодын орнатуға мүмкіндік береді.
Пин-кодтарды ауыстыру бөліміне өту Пайдаланушының аты -> ПИН-кодтарды
ауыстыру басқан кезде жүзеге асырылады.
Пин-кодтарды өзгерту интерфейсі 47-суретте көрсетілген.

47-сурет. Пин-кодтарды өзгерту интерфейсі.
Пин-кодты өзгерту интерфейсіне өткеннен кейін өзгертілетін пин-кодтың типін
таңдау, ағымдағы пин-кодты, содан кейін жаңа пин-кодты енгізу және «Пин-кодты
растау» алабына қайта жаңасын енгізу қажет. Жаңа пин-кодты сақтау үшін «Сақтау»
батырмасын басу қажет. Егер пайдаланушы пин-кодты ұмытқан жағдайда, «Маған
пин-кодтарды еске салу» функциясын пайдалану қажет (48-сурет), содан кейін осы
пайдаланушының пин-кодтары пайдаланушының есептік жазбасының email-іне
жіберіледі.
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48-сурет. ПИН-кодтарды өзгерту
7. Есептер
Есеп режимі жабық ауысымдар бойынша және кассаның ағымдағы ашық
ауысымдары бойынша есептердің әртүрлі түрлерін көруге, сондай-ақ Жүйедегі
чектер тарихын қарауға арналған.
7.1. Ауысымдық есептер
Бұл режимге өту Есептер -> Ауысымдық есептер мәзірі (49-сурет) арқылы
немесе таңдалған кассадағы «Есептерді қарау» батырмасы арқылы жүзеге
асырылады.

49-сурет. Ауысымдық есептерге өту
Жүйеде ауысымның берілген параметрлері бойынша қажетті есептерді іздеу
мүмкіндігі бар: ауысымды ашу күні бойынша. 50-суретте нақты кассаның бөлінісінде
ауысым бойынша есептерді қарау интерфейсі көрсетілген.

50-сурет. Есептерді қарау және іздеу интерфейсі
Нақты ауысым үшін есепті қарау үшін «Есептерді қарау» бастырмасына басу
және ашылмалы тізімнен қажетті есепті таңдау қажет (51-сурет).
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51-cурет. Қажетті есепті таңдау
7.1.1. Ауысымдық Z-есеп
Бұл есеп тек жабық ауысым үшін қолжетімді. «Z-есепті қарау» кассадағы кез
келген жабық ауысымның қорытындысы бойынша есепті қарауға мүмкіндік береді.
7.1.2. Ауысымдық Х-есеп
Бұл есеп касса бойынша тек ашық ауысым үшін қол жетімді. «Ауысымдық Хесеп» есепті сұрау кезінде кассаның ағымдағы жай-күйі бойынша ФДО серверінен
есеп алуға мүмкіндік береді.
7.1.3. Секциялар бойынша есеп
Бұл есеп касса бойынша кез келген ауысым түріне (ашық/жабық) қол жетімді.
Ашық ауысым үшін есеп сұрау салу сәтіндегі кассаның ағымдағы жай-күйі бойынша
қалыптастырылады. Жабық ауысым үшін есеп ауысым қорытындысы бойынша
қалыптастырылады.
7.1.4. Кассирлер бойынша есеп
Бұл есеп касса бойынша кез келген ауысым түріне (ашық/жабық) қол жетімді.
Ашық ауысым үшін есеп сұрау салу сәтіндегі кассаның ағымдағы жай-күйі бойынша
қалыптастырылады. Жабық ауысым үшін есеп ауысым қорытындысы бойынша
қалыптастырылады.
7.1.5. Бақылау таспасы
Бұл есеп касса бойынша кез келген ауысым түріне (ашық/жабық) қол жетімді.
«Бақылау таспасы» батырмасын басқан кезде есеп автоматты түрде компьютерге PDF
форматындағы файлмен жүктеледі. Есеп ауысымда жүргізілген барлық
операциялардың деректерін қамтиды. Ашық ауысым үшін есеп сұрау салу сәтіндегі
кассаның ағымдағы жай-күйі бойынша қалыптастырылады. Жабық ауысым үшін
есеп ауысым қорытындысы бойынша қалыптастырылады.
7.2. Чектер тарихы
Бұл режим чектерді іздеу және қарау үшін арналған. Режимге өту Есептер ->
Чектер тарихы мәзірі арқылы жүзеге асырылады (52-сурет).
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52-сурет. «Чектер тарихы» режиміне өту
53-суретте пайдаланушыға қолжетімді кассалар тізімі бар бет интерфейсі
көрсетілген.

53-сурет. Чектер тарихы бетінің интерфейсі
Чекті қарау үшін кассаның зауыттық нөмірін (КЗН), ауысым нөмірін, сондай-ақ
чектің нөмірін білу қажет. Қажетті кассаны тізімнен тауып, КЗН-ның сол жағындағы
бұру батырмасын басу керек, тізімде ауысымды тауып, кері бұрылу батырмасын басу
керек, одан кейін чекті чек нөмірі бойынша, кассирдің аты бойынша немесе чекте
көрсетілген жалпы сома бойынша іздеуге болады. Чекті қарау үшін «Чекті қарау»
батырмасын басу керек.
Қажет болған жағдайда чекті қарау кезінде «Басып шығару» батырмасын басу
арқылы чектің телнұсқасын басып шығаруға болады (Чекті қалай басып шығару
нұсқаулығы 5.2.1 Кассаларды басқару бөлімінде сипатталған).
8. Автономды режим
ФДО серверімен байланыс жоғалғанда BKASSA АБК автономды режимге
ауысады. БКМ автономды жұмыс режимінде қалыптастырылған барлық чектердің
«Автономды режим» ерекше белгісі бар. Кассалық операцияларды орындау онлайн
режимде (ФДО қосылған) және автономды режимде қол жетімді. Ағымдағы жұмыс
режимі БКМ интерфейсінде кассалық режимде көрсетіледі.
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54-сурет. Кассадағы автономды режим
БКМ автономды режимде 72 сағатқа дейін жұмыс істей алады. Кассаның жұмыс
режимі және уақыт туралы деректерді автономды режимде «Кассалар» мәзірі арқылы
«Касса туралы ақпарат» бөлімінен көруге болады.
Осы бөлімде «Ағымдағы касса бойынша ФДО қызметтері қол жетімді емес.
Мәселені шешу үшін ФДО қолдау қызметіне хабарласу қажет» хабарласы бейнеленеді
(55-сурет), ол автономды режимде жұмыс кезінде көрсетіледі.

55-сурет. Касса туралы ақпарат
ФДО-мен байланыс болмауына байланысты БКМ автономды жұмыс режиміне
көшкендігі туралы экрандағы тиісті хабармен пайдаланушыны хабарлай отырып,
ФДО-мен беру арнасында 5 секундтан астам кідіріс болған немесе байланыс болмаған
жағдайда БКМ автоматты түрде автономды режимге ауысады.
Автономды режимде жұмыс істеген кезде барлық чектерге жеке бірегей нөмір –
чекте басылатын автономды код беріледі.
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