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1. Підготовка до налаштування SmartMaria – встановлення ПЗ «com0com» 

Для роботи зі SmartMaria необхідно встановити ПЗ (програмне забезпечення) "com0com" 

(завантажується окремо). Програма призначена для емуляції COM-порту. У самій програмі 

за замовчуванням має бути створена пара COM-портів (прим. якщо не створилося, потрібно 

натиснути кнопку AddPair) 

 

 

Інтерфейс програми “com0com” – приклад як виглядає пара COM-портів 

 
На скріншоті приклад як має виглядати пара com-портів. 

1. Цей com-порт вказуєте у своєму програмному забезпеченні; 

2. Цей com-порт вказуєте у SmartMaria. 

  

mailto:support@cashdesk.ua
https://cashdesk.ua/


   

support@cashdesk.ua https://cashdesk.ua/ 0800 212 307 

3 

2. Налаштування SmartMaria 

 

 

Скриншот інтерфейсу SmartMaria  

 

2.1. Вкладка Головна 

Налаштування COM-портів 

У SmartMaria у полі COM вказуємо другий com-порт з пари та прописуємо налаштування 

для зв'язку зі SmartConnect (модуль офлайн режиму роботи, інструкція до модуля): 

• api_token - отримати в ос.кабінеті CashDesk (робочий або тестовий сервер); 

• DeveloperID - (вкажіть у вільній формі назву вашої (платформи, компанії тощо) 

латиницею; 

• № ФР - фіскальний номер; 

• Server - адреса до SmartConnect: або http://localhost:8000/ – тестовий сервер, або 

http://localhost:8001/ – робочий сервер; 

• Ширина чека - вкажіть значення у символах; 

• Принтер - оберіть принтер для друку або оберіть "Не друкувати". 

 

2.2. Вкладка Податки 

Вкладка Податки потрібна, щоб вказати дані по податкам. 
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2.3. Задайте Режим артикульної таблиці (оберіть один з варіантів): 

• Реєстрація нових; 

• Використання запрограмованих; 

• Реєстрація нових по бухг.кодам. 

 

2.4. Вкладка Оплати 

Вкладка Оплати потрібна, щоб надати свої імена (назви) для безготівкових оплат. 

 

 

3. Інші рекомендації по налаштуванню SmartMaria 

 
3.1. Встановлюється на кожну окрему машину. 

 

3.2. В налаштуваннях SmartConnect рекомендовано у Налаштуваннях увімкнути Офлайн 

режим. 

 

3.3. Якщо в команді TEXT буде передаватися текст який містить тільки символ "*" (мінімум 

5 символів), то весь текст за ним буде надрукований перед "Підсумок чеку", до тих пір поки не 

зустрінеться знову текст з символом "*". Цими символами потрібно виділяти текст для друку 

даних від платіжного терміналу. 

 
3.4. У разі потреби перенесення залишку коштів у касі на наступну зміну,  необхідно 

увімкнути це налаштування в особистому кабінеті CashDesk (робочий сервер  - 

https://web.cashdesk.com.ua/, або тестовий - https://test.cashdesk.com.ua/):  

- авторизуйтеся за одним з посилань за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного 

підпису) директора організації або бухгалтера  

- натисніть розділ зліва Каси -> іконка Налаштування – Загальні налаштування – 

увімкнути Гроші в касі по всім касам даної організації (або Налаштування – увімкнути Гроші 

в касі, якщо перенесення готівки у наступну зміну потрібне тільки по обраній касі). 
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