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1. Склад та будова системи комп’ютерно – касової

спеціалізованої (далі – СККС). 

1.1 Зовнішній вигляд СККС 

а) 

Кнопка 
увімкнення / 

вимкнення 
живлення 

Збільшення / 
зменшення 

гучності 

Важіль 
відкривання 
кришки 
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б) 

в) 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд СККС 

USB роз’єм 
 (Type-C) 

Камера /Сканер 
штрих-коду 

Кришка 
акумулятора 

Динамік 
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2. Встановлення паперової стрічки

Виконати наступні дії: 

 відкрити кришку принтера (рисунок 2);

 встановити паперову стрічку в нішу у напрямку, зображеному на

малюнку (рисунок 2); 

 протягнути паперову стрічку таким чином, щоб край стрічки

знаходився на поверхні корпусу після того, як закриєте кришку принтера. 

Рисунок 2 – Встановлення паперової стрічки 
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3. Загальний опис застосунку «iNNOVATE! 4POS»

3.1 Увімкнення/вимкнення СККС здійснюється натисканням кнопки 

(рисунок 1, а). 

3.2 На робочому столі пристрою знайти іконку застосунку 

«iNNOVATE! 4POS» - натиснути на неї. 

3.3 Для авторизації користувача ввести логін та пароль. 

Примітка: Застосунок «iNNOVATE! 4POS» може працювати в режимі 

«Kiosk». 
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3.4 Якщо версія бібліотеки «iNNOVATE! K.LIBR» застаріла, необхідно 

зробити оновлення до вказаної версії у вікні з попередженням. 

За замовчуванням: 

Логін – admin; Пароль – 123456 

Якщо логін та пароль були введені 

вірно, відкриється меню застосунку. 
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3.5 При першому вході в застосунок «iNNOVATE! 4POS», потрібно 

натиснути [АКТИВУВАТИ] для активації програмного забезпечення. 

3.6 Головне меню застосунку «iNNOVATE! 4POS» відповідно до ролі 

користувача: 

 Касир (не доступні меню «Налаштування» та «Сервіс»);
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 СтаршийКасир (не доступні меню «Сервіс» та 

«Користувачі»); 

 Менеджер (не доступне меню «Сервіс» та «Користувачі»);
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 СуперАдмин (всі меню доступні).

4. Структура головного меню застосунку 

«iNNOVATE! 4POS» 

Авторизований 
користувач 

Кнопка повернення до 
попереднього меню  
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Меню ПРОДАЖІ призначене для реалізації 

товарів/послуг. 

В меню ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ доступно: Видатковий 

чек; Службове внесення/видача коштів; Копія чеків; 

Інформація по касі; Періодичні звіти. 

В меню ІНФОРМАЦІЯ вказана загальна інформація 

щодо СККС. 

Меню ЗВІТИ призначене для формування: X-Звіту; 

Z-Звіту; Звіту по касирам; Звіту по відділам;

Звіту з  продажу товарів.

Меню НАЛАШТУВАННЯ доступне лише 

адміністраторам системи. 

Меню СЕРВІС доступне виключно 

для представника ЦСО. 

4.1 Меню ПРОДАЖІ 

Додавання товару в чек відбувається за допомогою: 
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 пошук за назвою:

1. Ввести назву будь-якого товару та у випадаючому списку

вибрати його; 

2. Товар з’явиться в повному списку товарів, натиснути на нього;

3. Для додавання товару [Апельсини] у чек, у вікні ввести вагу та

натиснути [ЗАСТОСУВАТИ]; 

4. Натиснути [ ] для переходу в меню «ЧЕК»; ЧЕК 



СП.02.00.00 ІК 

Приклад чеку: 

 пошук за кодом товару:

5. Ввести внутрішній код будь-якого товару для пошуку,

натиснути [ ]; 

6. Для додавання товару [Мандарини] у чек, у вікні ввести вагу та

натиснути [ЗАСТОСУВАТИ]; 

7. Натиснути [ ] для переходу в меню «ЧЕК»; ЧЕК 
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Приклад чеку: 

 за допомогою сканеру штрих-коду – натискаємо на іконку

штрих-коду для сканування будь-якого товару. 

 за довідником товарів:

8. Для відображення повного списку товарів, натиснути

[КАТАЛОГ ТОВАРІВ]; 
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 за фільтрами товарів за категоріями:

9. Для полегшеного пошуку конкретних товарів використовуйте

фільтр товарів за категоріями, натиснути [ ]. 

4.1.1 Меню «ЧЕК» 

1 

2 

4 

5 

8 

9 

7 

6 

3 
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Кнопка повернення до попереднього меню. 

Знижка за товаром. 

Після натиснення на обраний товар, відкриється меню 

ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРОМ. 

Кінцева сума до сплати карткою. 

Вибір форм оплати (готівкою, карткою, бонусами, 

подарунковим сертифікатом та інші). 

Номер чеку. 

Надбавка за чеком. 

Кінцева сума до сплати готівкою. 

Перехід до меню ОПЕРАЦІЇ З ЧЕКОМ. 

4.1.1.1  Вікно «Оплата»

 Для оплати чеку готівкою, натиснути на іконку [ ] в меню 

«ЧЕК». 

Відкриється вікно оплати. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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У вікні «Оплата» є можливість ввести суму, яку отримає касир від 

клієнта. Після отримання, автоматично розраховується сума решти. 

Натиснути [ДРУК ЧЕКУ] для друку фіскального чеку.  

Після закриття чеку відкриється меню «ПРОДАЖІ», де є можливість 

роздрукувати копію чеку. Для цього натиснути [КОПІЯ]. 
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 Для оплати чеку карткою, натиснути на іконку [ ] в меню 

«ЧЕК». 

4.1.1.2  Вікно «Інші форми оплати» 

Виклик вікна «Інші форми оплати» натисканням [ ] в меню «ЧЕК». 
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4.1.2 ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРОМ 

Назва обраного товару в меню «ЧЕК». 

Для видалення обраного товару з чеку - натиснути на 

іконку [ ]. 

Попередньо запрограмована ціна на товар та 

можливість змінити кількість товару. 

Знижка/Надбавка на товар. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 



СП.02.00.00 ІК 

4.1.3 ОПЕРАЦІЇ З ЧЕКОМ 

Для видалення чеку - натиснути на іконку [ ]. 

Знижки/Надбавки до чеку в цілому. 

Застосовується до чеку в цілому; виклик натисканням 
«Опції» у меню «ЧЕК». 

Відкласти чек по зміні – натиснути на іконку [ ]. 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

4 

2 



СП.02.00.00 ІК 
 

4.2 Меню ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ 

 

УВАГА! Приклади чеків та звітів наведені в Настанові щодо 
експлуатування. 

 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК 

Оформлення чеку повернення товару/послуги. 

 

ВНЕСЕННЯ ТА ВИДАЧА 

Операція щодо внесення та видачі готівки. 

 

КОПІЯ ЧЕКІВ 

Для формування копії чеку потрібно ввести початковий 

та кінцевий номери чеків. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПО КАСІ 

Відображається інформація: номер IDDEV; статус 

зміни; поточний номер Z-звіту; кількість чеків продажу 

та чеків повернення; сума готівки у касі; обіг за кожною 

формою оплати. 

 

ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ 

Для формування періодичного звіту за номером та      

за датою 
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4.2.1 ВИДАТКОВИЙ ЧЕК  

Для формування чеку повернення, натиснути  [КАТАЛОГ ТОВАРІВ] 

для вибору необхідного товару для повернення, наприклад [Апельсини]. 

   

Натиснути [ ] для переходу в меню «ЧЕК ПОВЕРНЕННЯ» та 

здійснюємо оплату. 

  

ЧЕК 
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4.2.2 ВНЕСЕННЯ ТА ВИДАЧА  

Для службового внесення коштів в касу, ввести суму у вікні та 

натиснути [ ] для друку чеку. 

 
Для службової видачі коштів з каси, ввести суму у вікні та натиснути       

[ ] для друку чеку. 
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4.2.3 КОПІЯ ЧЕКІВ  

Для формування копії чеку потрібно ввести початковий та кінцевий 

номери чеків. 

 

Натиснути [ДРУК КОПІЇ] для друку чеку або натиснути                          

[КОПІЯ ОСТАННЬОГО ЧЕКУ]. 
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4.2.4 ІНФОРМАЦІЯ ПО КАСІ  

Відображається інформація: номер IDDEV; статус зміни; поточний 

номер Z-звіту; кількість чеків продажу та чеків повернення; сума готівки у 

касі; обіг за кожною формою оплати. 
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4.2.5 ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ  

Для формування періодичного звіту за датою, ввести дату першого та 

останнього звіту (у форматі - ddmmyy), натиснути [ДРУКУВАТИ ЗВІТ]. 

   
Для формування періодичного звіту за номером, ввести номер 

першого та останнього звіту, натиснути [ДРУКУВАТИ ЗВІТ]. 
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4.3 Меню ІНФОРМАЦІЯ 

Вказана загальна інформація щодо назви, версії ПЗ (програмного 

забезпечення), версії фіскального модуля, номеру IDDEV; фіскального 

номеру та активація фіскального модуля. 

 

 Для активації фіскального модуля потрібно натиснути в меню 

«Інформація» кнопку [АКТИВУВАТИ];  

 Після успішної активації фіскального модуля, у вікні 

відобразиться період активації. 
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 По завершенню періоду активації, натиснути [ОНОВИТИ 

АКТИВАЦІЮ]. 
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4.4 Меню ЗВІТИ 

Для друку звітів - натиснути на іконку необхідного звіту. 

 

УВАГА! Приклади чеків та звітів наведено в «Настанові щодо 

експлуатування» окремо для кожної версії СККС за посиланнями:  

Версія ПЗ «5.00» Версія ПЗ «5.03» 

  
 

 

X-ЗВІТ 

Денний звіт без обнулення інформації в оперативній 

пам’яті. 

 

ЗВІТ ПО КАСИРАХ 

Підсумок проданих товарів/послуг за кожним касиром 

окремо. 
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Z-ЗВІТ 

Денний звіт, при оформленні якого відбуваються дві 

операції: занесення даних до фіскальної пам’яті; 

обнулення по відділах. 

 

ЗВІТ ПО ВІДДІЛАХ 

Підсумок проданих товарів/послуг за кожним відділом 

окремо. 

 

ІНШІ ЗВІТИ 

Зарезервовано. 

 

ЗВІТ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

Підсумок проданих товарів. 

 

4.5 Меню НАЛАШТУВАННЯ 

Завантажити детальну інструкцію по роботі з 

програмою «iNNOVATE! server» з офіційного сайту 

SystemGroup за QR кодом: 
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ТЕМИ КНОПОК 

Вибір світлої або темної теми кнопок  
(УВАГА! При зміні теми застосунок буде 
перезавантажений). 

 

ВИВАНТАЖЕННЯ ЗВІТІВ 

Вивантаження звітів: Z-звіти, чеки, звіти проданих 
товарів (див. Інструкцію по роботі з програмою 
«iNNOVATE! server»). 

 

НАЛАШТУВАННЯ Wi-Fi ТА BLUETOOTH 

Підключення банківського терміналу Приватбанку 
«BLUEPAD-50» та фіскального модуля до мережі       
Wi-Fi. 

 

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОВІДНИКІВ 

Налаштування користувачів (касирів), форм оплат, 
текстових документів (шапка чеку, закінчення чеку) та 
інше (див. Інструкцію по роботі з програмою 
«iNNOVATE! server»). 

 

НАЛАШТУВАННЯ СЕРВЕРУ ОБМІНУ 

Налаштування параметрів серверу обміну для обміну 
даними (див. Інструкцію по роботі з програмою 
«iNNOVATE! server»). 

 

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ТОВАРІВ 

Експорт/імпорт товарів із зовнішнього пристрою. 
Тестування мережі (див. Інструкцію по роботі з 
програмою «iNNOVATE! server»). 

 

КОРИСТУВАЧІ 

Редагування та додавання користувачів. 

 

ТОВАРИ 

Додавання товарів вручну. 

 

ОПЦІЇ ПРОГРАМИ 

Доступні опції програми. 

 

ТЕСТИ МЕРЕЖІ 

Друк службового чеку; Передача даних на еквайр;     
Звіт про стан модему. 
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4.5.1 Налаштування Wi-FI та Bluetooth  

4.5.1.1 Налаштування Bluetooth відбувається 
наступним чином: 

1. Увімкнути банківський термінал Приватбанку «BLUEPAD-50». 

2. Увімкнути на при строї iNNOVATE! 4POS [Bluetooth]: 

 Для цього потрібно знайти на робочому столі [Настройки] та 

натиснути : 

 

 Обрати меню [Bluetooth]; 
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 Якщо перемикач вимкнений [ВЫКЛ], натиснути на нього для

увімкнення; 

 Bluetooth ім’я терміналу Приватбанку «BLUEPAD-50» 

складається із символів «PP0» та серійного номера терміналу, що 
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знаходиться на задній кришці терміналу Приватбанку         «BLUEPAD-50», 

зображеного на фото: 

 

Bluetooth-ім’я терміналу 

Приватбанку «BLUEPAD-50», 

зображеного на фото: 

Р Р 0 9 1 7 0 9 3 6 9 7 
 

 В розділі [Доступные устройства] повинен відобразитися 

пристрій терміналу Приватбанку «BLUEPAD-50» з назвою -

«РР0917093697»; 

 Натиснути на нього - з’явиться напис [Сопряжение…]. 
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 Після чого з’явиться вікно підключення, натиснути в ньому 

[Подключить]: 

 
 Підключений термінал з’явиться у розділі [Подключенные 

устройства]: 
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3. Відкрити застосунок «iNNOVATE! 4POS»; 

 Для цього на робочому столі пристрою «iNNOVATE! 4POS» 

знайти однойменну піктограму «iNNOVATE! 4POS» та натиснути на неї: 

 

Ввести логін та пароль. 

 Якщо логін та пароль введені вірно, попадемо до головного 

меню застосунку «iNNOVATE! 4POS»: 
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 Натиснути на іконку «Налаштування», на екрані з’явиться меню 

налаштувань. В ньому відкрити «Налаштування Wi-Fi та Bluetooth»: 
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 В розділі «Пiдключення банкiвського термiнала Приват» в 

полі «Bluetooth iм'я термiналу» ввести Bluethooth-ім’я терміналу та 

натиснути кнопку [Застосувати]: 

 

Термінал Приватбанку «BLUEPAD-50» готовий до роботи з 

застосунком «iNNOVATE! 4POS». 

4.5.1.2 Налаштування WI-FI відбувається наступним 
чином: 

1. Відкрити застосунок «iNNOVATE! 4POS». 

 Для цього на робочому столі пристрою «iNNOVATE! 4POS» 

знайти однойменну піктограму «iNNOVATE! 4POS» та натиснути на неї: 
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Ввести логін та пароль. 

 Якщо логін та пароль введені вірно, попадемо до головного 

меню застосунку «iNNOVATE! 4POS»: 
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 Натиснути на іконку «Налаштування», на екрані з’явиться меню 

налаштувань. В ньому відкрити «Налаштування  Wi-Fi та Bluetooth»: 

 

В розділі «Пiдключення фіскального модуля до мережі Wi-Fi» 

доступні два варіанти пошуку мережі Wi-Fi: 
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 Натиснути [ПОШУК] для пошуку всіх доступних мереж та 

вибрати необхідну; 

 Якщо мережа відсутня в пошуку - ввести дані вручну та для 

підтвердження натиснути [Застосувати та вийти]; 

 Натиснути на [ТЕСТУВАННЯ] для перевірки якості зв’язку. 

 

  



СП.02.00.00 ІК 
 

4.5.2 Користувачі  

 В головному меню застосунку «iNNOVATE! 4POS» натиснути на 

іконку «Налаштування»: 

 
 

 На екрані з’явиться меню налаштувань. В ньому натиснути на 

іконку «Користувачі»: 
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 В розділі «Користувачі» можемо додавати, редагувати та 

видаляти користувачів вручну: 

 

 Натиснути [ДОДАТИ КОРИСТУВАЧА] для додавання нового 

користувача. 
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 Заповнити форму, де 

 Логін користувача – обліковий запис користувача (від 1 до 10 

символів). 

Увага! Співпадіння в одному файлі не допускається! 

 Ім’я, прізвище – ім’я оператора, яке буде відображатися в меню та 

друкуватися в чеку (від 1 да 20  символів). 

  Номер оператора – код користувача у фіскальній пам’яті (від 1 до 20 

символів). 

Увага! Співпадіння в одному файлі не допускається! 

  Роль користувача –  доступ операторів: 

- Касир (заборонено меню «Налаштування» та «Сервіс»); 

- Старший касир (заборонено меню «Сервіс» та «Користувачі»); 

- Менеджер (заборонено меню «Сервіс» та «Користувачі»); 

- Супер адмін (заборони відсутні); 

 Пароль для входу – пароль для входу в додаток (від 1 до 6 символів). 
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Приклад заповнення: 

 

Натиснути [ЗБЕРЕГТИ] або [ЗБЕРЕГТИ І ДОДАТИ ЩЕ]. 

 «СтаршийКасир Maria», успішно доданий до списку 

користувачів. 
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 Для редагування користувача «Maria», натиснути [ ] в меню 

«Користувачі». 

   

 Для видалення користувача «Maria», натиснути [ ] в меню 

«Користувачі». 
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4.5.3 Товари  

 В головному меню застосунку «iNNOVATE! 4POS» натиснути на 

іконку «Налаштування»: 

 

 На екрані відкриється меню налаштувань. В ньому перейти до 

розділу «Товари»: 
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 В розділі «Товари» можемо додавати новий товар вручну, 

видаляти товар та коригувати його: 

 

 Для додавання товару, натиснути [ДОДАТИ НОВИЙ ТОВАР]. 
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 Заповнити форму, де 

 Номер товару в РРО - порядковий номер у списку товарів, може бути 

від 1 до 999999; 

Штрих-код, EAN-13 - штрих-код у форматі EAN13 (може бути 0 або 13 

символів); 

Коротка назва товару - назва товару, наприклад Апельсини 

(максимально до 20 символів); 

 Ціна за одиницю виміру - ціна товару, наприклад 50.00 (може бути 7 

значень до крапки та 2 після крапки; копійки обов'язкові, 

вказуються після крапки); 

Податкова група - код податку від 0 до 8; 

Номер відділу - номер відділу від 1 до 99; 

Тип товару -  ваговий або штучний; 

Назва одиниць виміру - одиниця виміру товару, наприклад кг, шт. і 

т.д. (максимально  до 5 символів); 

Повна назва - назва товару у розширеному вигляді, до 75 символів (ця 

назва друкується в чеку). 

Знижки/Надбавки - розмір знижки/надбавки (два знаки після крапки 

обов'язкові). 

Увага! Знижка не може бути більше 99.99%, або суми, що дорівнює 

сумі товару! 
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Тип знижки/надбавки – без знижки/надбавки; знижка, грн; надбавка, 

грн; знижка,%; надбавка,%.; 

Код УКТЗЕД - код української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (до 20 символів). 

 

Приклад додавання товару [Хурма] в каталог товарів: 

 

Натиснути [ЗБЕРЕГТИ] або [ЗБЕРЕГТИ І ДОДАТИ ЩЕ]. 

 Після збереження товару [Хурма], з’явиться повідомлення про 

успішне оновлення бази даних.  
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 Для перевірки доданого товару [Хурма] натиснути [КАТАЛОГ 

ТОВАРІВ] для повного відображення списку всіх наявних товарів. 
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 Для видалення товару, наприклад [Ревінь], вибрати його та 

натиснути [ВИДАЛИТИ ТОВАР]. 

 

 Підтвердити видалення товару у наступному вікні. 
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 Для коригування доданого товару [Хурма], вибрати його та 

натиснути [КОРИГУВАННЯ ТОВАРУ]. 

   

 Наприклад, зробити знижку на товар у вигляді 10% та натиснути 

[ЗБЕРЕГТИ]. 
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 Поля затемнені і не доступні до коригування у випадку коли 

товар продавався в поточній зміні. Змінювати можна тільки ціну за одиницю 

виміру. 

 

4.5.4 Опції програми  

 В меню [Опції програми] є можливість вводити кількість 

штучного товару вручну; 
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 Для активації - вибрати опцію програми та натиснути 

[ЗБЕРЕГТИ]; 

 

 Повернутись до головного меню «iNNOVATE! 4POS». Відкрити 

меню «ПРОДАЖІ». Натиснути на [Каталог товарів] для відображення 
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повного списку товарів. Вибрати штучний товар [Масло вершкове], 

натиснути на нього; 

 

 Для додавання товару у чек, у вікні ввести кількість штучного 

товару та натиснути [ЗАСТОСУВАТИ]. 
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4.5.5 Тести мережі  

В меню «Тести мережі» є можливість надрукувати службові чеки, 

передати дані на еквайр та зробити звіт про стан модему.  

 Для друку службового чеку «Параметри мережі та еквайра», 

натиснути [ПАРАМЕТРИ МЕРЕЖІ]; 
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 Для передачі даних на еквайр, натиснути [ВІДПРАВИТИ ДАНІ

НА ЕКВАЙР]; 

 Зробити звіт про стан модему, натиснути [ЗРОБИТИ ЗВІТ];
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 Для друку службового чеку, поставити [√] в полі [Друкувати] та 

натиснути [ЗРОБИТИ ЗВІТ];  
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4.6 Меню СЕРВІС 

УВАГА! Даний розділ доступний виключно для представника 

ЦСО (Центру сервісного обслуговування). 

 Натиснувши на іконку «Сервіс» в головному меню застосунку

«iNNOVATE! 4POS» автоматично програма перейде до сервісного 

застосунку «iNNOVATE! 4Service» (див. СП.02.00.00 НЕ). 


