Stav fiškálnej tlačiarne (Efox):
PrinterState: Obsahuje aktuálnu hodnotu operačného stavu FP. Na základe tejto property je určované, ktoré
príkazy je možné v aktuálnom stave FP vykonať.
- FP_PS_MONITOR - FP sa nachádza v základnom stave, v tomto stave FP prijíma všetky jednoduché príkazy
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT - FP práve spracováva fiškálnu účtenku (položky účtenky)
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT_TOTAL - FP už akceptoval najmenej jednu platbu, ale celý total nákupu ešte
nebol úplne splatený
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT_ENDING - FP už skompletizoval fiškálnu účtenku (či už úspešne alebo
neúspešne)
- FP_PS_NONFISCAL - FP práve spracováva nefiškálnu účtenku
- FP_PS_REPORT - FP práve spracováva jednu z možných uzávierok
- FP_PS_LOCKED - FP narazil na nenávratný HW problém a autorizovaný servisný technik musí byť
kontaktovaný, pre opustenie tohto stavu
- FP_PS_PROGRESS - Bol odštartovaný nejaký asynchrónny proces, ktorý beží na pozadí
FiscalState: Obsahuje aktuálnu hodnotu stavu FP.
- FP_FS_PREFISCAL - FP ešte nebol uvedený do prevádzky
- FP_FS_FISCAL – FP je uvedený do prevádzky
- FP_FS_READONLY - FP je v stave, v ktorom nie je možné vydávať fiškálne účtenky
DayOpened: Signalizuje otvorenie obchodného dňa. (po vykonaní dennej uzávierky bol zrealizovaný predaj,
vklad resp. úhrada faktúry)
- FALSE – obchodný deň neotvorený
- TRUE - obchodný deň otvorený
TrainingModeActive: Obsahuje aktuálny stav FP týkajúci sa tréningového režimu
- FALSE – tréningový mód neaktívny
- TRUE - tréningový mód aktívny
FiscalReceiptType: Definuje typ fiškálnej účtenky
- FP_RT_SALES – účtenka predaja
- FP_RT_REFUND – účtenka vrátenia (účtenka vratných tovarov a služieb)
- FP_RT_CASH_IN – účtenka vkladu hotovosti
- FP_RT_SIMPLE_INVOICE – účtenka úhrady faktúry
VatIncluded: Signalizuje, že ceny položiek sú posielané do FP vrátane DPH
- FALSE – ceny položiek bez DPH
- TRUE – ceny položiek vrátane DPH
ManufacturerName: Obsahuje meno výrobcu fiškálnej tlačiarne.
ProtocolVersion: Obsahuje verziu komunikačného protokolu fiškálnej tlačiarne.
FirmwareVersion: Obsahuje verziu firmveru fiškálnej tlačiarne.
ProductModelDescription: Obsahuje typ produktového modelu fiškálnej tlačiarne.
SerialNumber: Obsahuje výrobné(sériové) číslo fiškálnej tlačiarne.
CoverOpen: Signalizuje, že tlačiareň má otvorený kryt. (Ak tlačiareň nedisponuje senzorom pre rozpoznanie
otvoreného krytu, potom obsahuje stále hodnotu FALSE)
- FALSE – zatvorený kryt
- TRUE – otvorený kryt

RecEmpty: Signalizuje, že v tlačiarni účteniek chýba papier. (Ak tlačiareň nedisponuje senzorom pre
rozpoznanie prítomnosti papierovej pásky, potom obsahuje stále hodnotu FALSE)
- FALSE – papier nechýba
- TRUE – papier chýba
RecNearEnd: Signalizuje, že tlačiareň účteniek sa blíži do stavu, keď nebude obsahovať žiaden papier. (Ak
tlačiareň účteniek nedisponuje senzorom pre rozpoznanie prítomnosti konca papierovej pásky, potom obsahuje
stále hodnotu FALSE)
- FALSE - papieru je zatiaľ dostatok
- TRUE – papier je blízko konca
FontALineLength: Obsahuje maximálnu hodnotu počtu znakov, ktoré je možné vytlačiť v jednom riadku pre
font tlačiarne označený ako „A“
FontBLineLength: Obsahuje maximálnu hodnotu počtu znakov, ktoré je možné vytlačiť v jednom riadku pre
font tlačiarne označený ako „B“.
ErrorString: Obsahuje textový popis aktuálnej chyby, ktorá bola zaznamenaná na FP, či už po vyvolaní
príkazu, alebo následkom HW poruchy. V prípade, že FP nie je v chybovom stave, obsahuje property prázdny
reťazec.
NumHeaderLines: Obsahuje hodnotu počtu riadkov hlavičky, ktoré sa tlačia na každej fiškálnej účtenke
NumTrailerLines: Obsahuje hodnotu počtu riadkov pätičky, ktoré sa tlačia na každej fiškálnej účtenke
NumVatRates: Obsahuje hodnotu počtu daňových sadzieb, ktoré je možné naprogramovať v rámci tabuľky
daňových sadzieb.
ChangeDue: Obsahuje text, ktorý je tlačený ako popis pre finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vydať vo forme
fyzických peňazí (bankoviek alebo minci) po zaplatení hodnoty nákupu, pretože zákazník zaplatil vyššou
hodnotou než aká bola potrebná pre doplatenie zostavajúcej hodnoty nákupu.
FormatProfile: Obsahuje typ formátovacieho profilu fiškálnej účtenky
- FP_FP_COMPRESSED – zhustený profil
- FP_FP_EXPANDED – rozšírený profil
- FP_FP_OPTIMIZED – optimalizovaný profil
- FP_FP_REDUCED – redukovaný profil (nevypisuje jednotkovú cenu)
CurrSymbol: Obsahuje skratku alebo symbol používanej meny.
CurrSymbolPosition: Signalizuje, kde sa bude skratka resp. symbol používanej meny (definované
v CurrSymbol) vypisovať.
- FP_CSP_IN_FRONT_OF – pred finančnou hodnotou
- FP_CSP_BEHIND – za finančnou hodnotou
- FP_CSP_WITHOUT – bez symbolu
RemainingFiscalMemory: Obsahuje hodnotu zostávajúceho počtu denných uzávierok, ktoré je možné ešte
zapísať do FM.
ErrorExtension: Obsahuje interný kód aktuálnej chyby, ktorá bola zaznamenaná na FP.
HeaderBitmap: Obsahuje číslo bitmapy, ktorá sa vytlačí pred nasledujúcim dokladom ako grafické logo.
V prípade, že nastavené číslo bitmapy neexistuje alebo je to číslo 0, potom k tlači danej bitmapy nedôjde.

TrailerBitmap: Obsahuje číslo bitmapy, ktorá sa vytlačí po nasledujúcom/aktuálnom doklade ako grafické
logo. V prípade, že číslo bitmapy neexistuje alebo je to číslo 0, potom k tlači danej bitmapy nedôjde.
BitmapMemoryFreeSpace: Obsahuje veľkosť zostávajúceho voľného miesta v bajtoch vo vnútornej pamäti
FP určenej na uchovavanie bitmap.
BitmapMemorySize: Obsahuje alokovanú veľkosť v bajtoch vo vnútornej pamäti FP určenú na uchovavanie
bitmap. Jeden bajt slúži na uchovanie 8 bodov (pixelov).
BitmapWidth: Obsahuje maximálny počet bodov v jednom riadku (mikroriadku) bitmapy pre osadenú
tlačiareň.
PrinterVariant: Obsahuje variant tlačového mechanizmu tlačiarne.
- FP_PV_THERMAL – termo(tepelná) tlačiareň
- FP_PV_MATRIX – maticová(ihličková) tlačiareň
VatSummaryPrinting: Signalizuje zapnutie alebo vypnutie tlače daňového sumáru na fiškálnych dokladoch
a doklade dennej uzávierky. Vypnutie sa primárne používa pre subjekty, ktoré nie sú platcami DPH.
- FALSE – tlač sumáru vypnutý
- TRUE – tlač sumáru zapnutý

