AKO PREJSŤ NA EKASU
(POSTUP)
1. zakúpenie a uhradenie upgradovacieho balíčka pre Vašu pokladnicu resp. zakúpenie
novej pokladnice typu eKasa.
(zákazníci, ktorí si už balíček predobjednali, tento krok preskočia).
2. Je potrebné si zaviesť internetové pripojenie na každej Vašej prevádzke (je potrebné
Wi-fi pripojenie, keďže pokladnica bude komunikovať cez bezdrôtové pripojenie), alebo
je možné mať mobilný internet vo Vašom smartfóne resp. mobilnom routri a cez toto
zariadenia si vytvoríte prístupový bod a tým pádom bude Vaše zariadenie vysielať Wi-fi
sieť, na ktorú sa pokladnica pripojí.
3. vyplnenie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice ekasa – klient
Žiadosť nájdete po prihlásení na stránke www.financnasprava.sk v časti katalógy katalóg formulárov. Na prihlásenie do osobnej internetovej zóny finančnej správy
budete potrebovať prihlasovacie údaje alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom
(eID) a čítačku na tento občiansky preukaz. V žiadosti je potrebné označiť, že žiadate o
pridelenie kódu na online registračnú pokladnicu *ORP+ a vyplniť ďalšie potrebné
informácie o podnikateľovi). Pokiaľ máte viac prevádzok a tým pádom viac
pokladníc(tlačiarní), je potrebné vyplniť toľko žiadostí, koľko prevádzok máte. Pokiaľ
máte jednu prevádzku a viac pokladníc/tlačiarní na nej, je potrebné vyplniť iba jednu
žiadosť pričom v žiadosti je potrebné pridať ďalšiu PEKK (pokladnica eKasa-klient) na
uvedené predajné miesto.

4. Po úspešnom odoslaní žiadosti Vám do schránky príde informácia o zaslaní žiadosti.
Samotná žiadosť bude spracovaná do 5 – 10 pracovných dní. Po pridelení kódu si v
eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým Finančná správa pridelila na
základe žiadosti kód eKasa - klient, stiahnete si identifikačné údaje pokladnice
(identifikačný balíček) na PC.

Po kliknutí na detail prideleného kódu eKasa – klient sa Vám zobrazí Detail pokladnice
eKasa-klient, kde si viete stiahnuť identifikačné údaje (identifikačný balík)

5. Prostredníctvom eKasa zóny vypíšte žiadosť o autentifikačný balíček, v ktorej vyberiete
zo zoznamu vygenerovaný kód eKasa – klient a zadáte heslo, ktoré použijete pri
nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite! Po spracovaní
požiadavky sa Vám v systéme eKasa autenfikačný balíček zobrazí a môžete si ho
stiahnuť na PC.

Heslo musí obsahovať 1 veľké, 1 malé písmeno, 1 číslo a musí mať min. 8 znakov.
Po odoslaní žiadosti sa Vám autentifikačný balíček zobrazí do 5-10min. Cez ponuku možnosti
si ho viete stiahnuť na PC.

6. Ak budete mať autentifikačný a identifikačný balíček stiahnutý, je potrebné k nám
zavolať a dohodnúť si termín upgrade-u pokladnice. Oba balíčky je potrebné priniesť
na USB kľúči alebo zaslať e-mailom spolu s heslom, ktoré ste zadávali pri žiadosti
o autentifikačné údaje, aby sme ich vedeli nahrať do pokladnice.

