
Daisy eXpert SX (cu acumulator, fara bluetooth) 
 

 
 

Daisy eXpert SX este modelul AVIZAT pentru vanzarea pe piata din Romania 
conform noii legislatii in vigoare. Casa este echipata cu toate dispozitivele 
necesare de conectare la distanta cu serverele ANAF (atunci cand acestea vor fi 
functionale), nemaifiind necesara adaugarea de dispozitive externe sau interne 
pentru conformitate. 
 
 
Daisy eXpert SX 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: 

 acumulator NiMH 6V - 1800mAh 
 modem GPRS 
 module WiFi si BT integrate (acestea se vor putea folosi la urmatorul 

upgrade de firmware care se va face la momentul conectarii cu serverele 
ANAF) 

 dispozitiv de backup extern micro SD card 8GB  
 memorie de Jurnal Electronic protejata 
 dispozitiv de securizare cu Cryptocard (SAM - Security acces module), 

conform cu standardul FIPS140-2  
 adaptor de alimentare la retea 
 optional adaptor incarcare acumulator de la AUTO cu 12V sau 24V  
 

Conectarea la un PC a casei de marcat pentru programarea articolelor sau 
functionarea ca imprimanta fiscala se face prin portul USB, montat pe casa de 
marcat, cu ajutorul driverului de conectare VCP V1.4.0. 



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

Pentru conectarea ca Imprimanta Fiscala se foloseste driverul Dprint Romania. 

 

Specificatii tehnice 

Alimentare: Direct de la retea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca - 
7,5Vcc 3,5A; din acumulator intern reincarcabil NiMH - 6Vcc, 1800 mAh - 
montat pe casa de marcat; pentru utilizare pe masini, acumulatorul se incarca 
din Adaptor incarcare AUTO - DC/DC in: 12-24V; out: 7,5V 1A (se livreaza la 
cerere, contra cost)  
Tastatura: 29 butoane, unele dintre ele avand functii duble 
Tip imprimanta: Imprimanta termica liniara, 32 simbol per linie, 12 linii/sec , 
cca 80mm/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 RS232 pentru Cititor cod bare si cantar electronic; 
1 x USB port virtual serial pentru conectare PC  
Numar de articole (PLU): 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de 
masura etc.  
Numar de clienti: 10.000 clienti pentru facturare sau introducere CIF client fara 
programare prealabila, in timpul emiterii bonului fiscal 
Departamente: 95 + 4, 4 departamente direct pe taste, restul de departamente 
prin combinate de taste 
Numar de operatori: 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare 
Tip rola hartie folosita: O rola hartie termica 57mm/40 mm diametru rola (cca.  
15 m lungime) 
Jurnal Electronic: JE Memorie interna tip microSD protejata cu capacitatea de 
40 milioane linii 
Tipuri de plata acceptate: 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet 
etc. 
Modul Bluetooth: prezent pe placa de baza, momentan inactiv 
Modul WIFI integrat: integrat pe placa de baza, va fi folosit pentru conectarea 
cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ) 
Modem GPRS integrat: integrat pe placa de baza, va fi folosit pentru 
conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ - 
trebuie introdusa cartela SIM) 



Modul Criptare (SAM): hardware specializat cu Cryptocard pentru stocarea 
certificatului digital si a perechii de chei (publica si privata) PKI . Modulul este 
securizat FIPS 140-2 
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 in timpul bonului 
Vanzarea repetata a unui produs 
Imprimare LOGO grafic pe bon (max 344x144 px) 
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 
 
Backup extern: Export date pe SD-card extern pentru transmitere informatii 
online ANAF (pana pe 20 ale lunii urmatoare); casa de marcat se livreaza cu 
microSD card-ul extern de 8GB oferit CADOU de firma Zeus Service SRL 
Deschidere sertar de bani: NU 
Dimensiuni (Lxlxh): 225x109x70mm 
Greutate: 550 grame cu acumulatorul NiMH montat 
Garantie: 12 luni Standard 
 
Smart Bill Cloud si POS - integrat complet cu driverul Fisco, pe care il puteti 
achizitiona la pretul de 99 de lei (TVA inclus) pe website-ul producatorului 
   
 

https://fisco.ro/

