
 

Nastavení eKasa (SK) 

Podporujeme tyto typy: 

• Elcom Euro 50 

• Elcom Euro 150 

• Elcom EFox 

1. Otevřete program ZOOSoft, přihlaste se jako Administrátor a otevřete sekci STŘEDISKA. 

 

 

2. Vyberte záložku eKasa (SK) a zaklikněte čtvereček Použít Registrační pokladnu nebo Fiskální tiskárnu na 

Slovensku. 

 

 



 

3. Následně klikněte na ikonu níže – Nastavení hardware a otevře se vám rozhraní pro nastavení 

parametrů pokladny.  

 

 

4. Vyberte zde model poklady, který vlastníte (Euro eKasa nebo Efox eKasa) a přesný typ vaší poklady. 

Dále vyberte komunikační port, na který je vaše pokladna připojena. Rychlost a stát neměňte a dejte 

Uložit. 

 

 

5. Následně je nutné uložit celé toto nastavení eKasy vlevo nahoře druhou ikonou „ULOŽIT“. 

 

 



Ke kompletnímu nastavení eKasy je ještě třeba nastavit Typy plateb. 

6. Otevřete si tedy pátou záložku Typy plateb, kde vidíte seznam všech typů plateb, které jsou 

přednastaveny programem. Postupně si otevřete všechny typy plateb, které v salonu využíváte. 

Standardně to bude hotovost a platební karta. Otevřete tedy hotovost, v kolonce eKasa vyberte - 

Hotovost a dejte Uložit a Zavřít. Stejně postupujete i u platební karty, otevřete ji dvojklikem a v kolonce 

eKasa vyberete - Platební karta. Co se týče indexu platby, nic neměňte, nechte přednastavené číslo -1. 

 

 

 

 

 



 

 

7. V momentě, kdy nechcete nějakou formu platby využívat, například PayPal, můžete ho smazat pomocí 

3. ikony vlevo nahoře SMAZAT. Ovšem pozor, systémové platby, jako je hotovost, platba kartou a 

podobně, mazat nelze. 

 

 

 

Doporučujeme si po tomto nastavení vytvořit zkušební účet například za 1 euro. Pokud vám účet vyjede 

z pokladny, je vše v pořádku nastaveno. Tento účet následně stornujte v sekci Historie. 

 



Řešení potíží 
 

• vždy mějte program ZOOSoft aktualizovaný na poslední možnou verzi 

(https://www.zoosoft.cz/ke-stazeni) 

 

• pokud byl program již v minulosti napojený na EFox, Euro či jiný typ fiskálu před zavedením 

eKasy, je nutné ručně smazat z rootu programu (C:\ZOOSoft) tyto soubory:  

a) ECR.dll 

b) EFoxComm.dll 

c) Elcomm.bdc 

d) Elcomm.dll 

e) Elcomm.lang 

 

Poznámka: 
Potřebné komunikační knihovny si po spuštění programu ZOOSoft sám dodá FiscalBatchProcessing.exe, 

který je součástí instalace. 

https://www.zoosoft.cz/ke-stazeni

