
Casa de marcat „Daisy Compact S” cu acumulator, cu 
Bluetooth. 

 

 
 
Daisy Compact S este modelul cel mai mic din seria caselor de marcat marca 
DAISY avizata in conformitate cu noua legislatie intrata in vigoare incepand cu mai 
2018.  
Casa de marcat Daisy Compact S este echipata cu toate dispozitivele necesare 
pentru conectare la distanta cu serverele ANAF ( atunci cand aceste servere vor fi 
functionale), nemaifiind necesara adaugarea de dispozitive externe sau interne 
pentru conformitate.  
La momentul cand se va incepe conectarea cu serverele ANAF se va solicita un 
Supliment de Aviz tehnic si se va face un upgrade de software in casa de marcat. 
Conectarea la serverele ANAF se va face prin modemul GPRS activ, existent pe 
placa de baza a casei de marcat.  
Cartela SIM de telefonie mobila pentru initierea conexiunii GPRS este prezenta pe 
casa de marcat.  



Casa de marcat este dotata cu un acumulator intern, Li-Ion 2200mAh care poate 
tine casa de marcat alimentata timp indelungat. Incarcarea se face printr-un port 
standard micro USB comun la orice telefon mobil modern. Se poate incarca si de 
la o baterie externa sau incarcator standard de masina pentru telefoane mobile. 
 
 
Daisy Compact S este o casa de marcat moderna, produsa in totalitate in anul 
2018, ce include sub carcasa o multime de caracteristici si dispozitive care 
plaseaza aceasta casa de marcat in randul celor mai performante din clasa ei. 

 include acumulator Li-Ion de 2200mAh, care se poate incarca din adaptor de 
alimentare la retea, inclus in pachet sau optional din incarcator AUTO sau 
baterie externa power bank; 

 modem GPRS echipat din fabricatie cu cartela SIM de date activa si pregatita 
pentru transmisia Online de date; 

 modul WiFi si Bluetooth integrat activ (se poate folosi conexiunea Bluetooth 
pentru extragerea si transmiterea direct pe email a fisierelor XML criptate 
necesare raportarii lunare catre ANAF); 

 port microUSB folosit pentru conectare la PC sau pentru incarcarea 
acumulatorului; 

 memorie de Jurnal Electronic protejata cu capacitatea de memorare a peste 
1,2 milioane bonuri fiscal;  

 dispozitiv de securizare cu Cryptocard (SAM - Security acces module) conform 
cu standardul FIPS140-2 care stocheaza cheile PKI privata si publica si 
genereaza semnatura electronica pentru fisierele exportate din casa de 
marcat. 
 

Conectarea la un PC a casei de marcat, pentru programarea articolelor sau 
functionarea ca imprimanta fiscala se face prin portul USB-B, montat pe casa de 
marcat, cu ajutorul driverului de conectare VCP V1.5.0. 

Pentru programarea articolelor sau parametrizarea casei de marcat se foloseste 
programul Daisy Manager . 

Pentru conectarea ca Imprimanta Fiscala se foloseste driverul Dprint Romania. 

 



Casa de marcat cu jurnal electronic Daisy Compact S este una dintre cele mai 
vandute case de marcat de pe piata din Romania. Este dotata cu cele mai 
moderne functii cerute caselor de marcat din noua generatie. 
 
Specificatii tehnice 
 
Alimentare : Acumulator intern de mare capacitate Li-Ion 3.7V - 2200mAh. 
Incarcarea acumulatorului se poate face printr-un incarcator de telefon mobil cu 
tensiune de incarcare de 5V, 1A, de la o baterie externa sau incarcator auto 
pentru telefon mobil. In cutia casei de marcat este prezent incarcatorul de la 
retea. 
Tastatura: 23 butoane, unele dintre ele avand functii duble. 
Tip imprimanta: Imprimanta termica liniara, 32 simbol per linie, 10 linii / sec 
Afisaj operator: 132 x 48 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii 
despre starea AMEF 
Afisaj client: 132 x 24 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile 
clientului 
Interfete de comunicare: 1 x microUSB pentru conectare la calculator : pe acest 
port se poate face descarcarea fisierelor care trebuie trimise la ANAF pana pe 20 
ale lunii urmatoare 
Numar articole (PLU): 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura 
etc. 
Numar clienti: 10.000 pentru facturare sau introducere CIF client fara programare 
Departamente: 95 + 4, 4 direct pe taste, restul de departamente prin combinatie 
de taste 
Numar operatori: 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare 
Tip rola hartie folosita: o rola hartie termica 57mm/40 mm diametru rola 
Jurnal Electronic: Memorie interna tip microSD, protejata, cu capacitatea 8GB , 
suficient pentru memorarea a 40 milioane linii, in jur de 1 milion de bonuri 
Tipuri de plata acceptate: 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet, etc. 
Modul Bluetooth: activ, modul prezent pe placa de baza din constructie. 
Conexiunea Bluetooth este activa si utila pentru citirea fisierelor XML necesare 
pentru raportarea lunara. Citirea acestor fisiere se poate face cu aplicatia 
ANDROID care se poate instala de pe GOogle Play si are numele "Daisy XML" 
Modul WIFI integrat: integrat pe placa de baza , va putea fi folosit pentru 
conectarea casei de marcat la PC 



Modem GPRS integrat: activ , integrat pe placa de baza, va folosit pentru 
conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ) 
Modul Criptare (SAM): hardware specializat cu Crypto-card pentru stocarea 
certificatului digital si a perechi de chei PKI publica si privata. 
Alte functii : 
Calcularea automata a restului 
Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare 
Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului 
Reduceri si adaosuri procentuale si valorice 
Introducere CIF client 
Vanzarea repetata a unui produs 
Imprimare LOGO grafic pe bon 
Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC 
Rapoarte : 
Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor) 
Raport X citire ( fara golirea vanzarilor) 
Raport X sau Z pe Casier 
Raport X sau Z pe Articole 
Raport X sau Z pe perioade de timp 
Periodice din memoria fiscala 
Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat 
Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa 
Raportare ANAF fisiere XML: Prin Bluetooth si aplicatia "Daisy XML" din Google 
Play folosind un telefon smart cu Android; folosind aplicatia "Daisy Manager ver. 
2.32" prin portul microUSB al casei de marcat. Initial casa de marcat trebuie 
conectata la PC; prin GPRS, functie activa la aceasta casa de marcat, rapoartele 
XML sunt trimise automat, in perioada de raportare, catre o adresa de email 
aleasa de client.  
Deschidere sertar de bani: NU 
Dimensiuni (Lxlxh): 84x167x60mm 
Greutate: 300 gr cu tot cu acumulatorul Li-ION 
Garantie: 12 luni Standard 
  
Integrare cu Smart Bill Cloud si POS - integrat partial cu casa de marcat - numai 
vanzare cu driverul Dprint GRATUIT; integrat complet cu driverele Fiscal-Net sau 
Fisco-Daisy, care se plateste separat la dezvoltatorul acestuia si costa 99 de lei, 
TVA inclus. 


