
Instrukcja instalacji modułu
Europlatform

Wymagania programu 

1. Program w wersji co najmniej 5.21.xxxx.12519 – czerwiec 2021 (należy sprawdzić wersje także na każdym 
stanowisku POS)
2. Moduł MPlatform (tyle licencji ile jest stanowisk sprzedaży – komunikacja z serwerem Europlatform musi się odbywać na 
każdym stanowisku sprzedaży, nie jest wymagana wersja sieciowa)
3. System minimum Windows 7 (wcześniejsze wersje Windows nie obsługują połączeń internetowych z szyfrowaniem TLS 
1.1/1.2 Dotyczy to wyłącznie stanowisk komputerowych, które będą uczestniczyć w Europlatform RAD3).
4. Dostęp do internetu z każdego stanowiska sprzedaży (komunikacja z serwerem Europlatform odbywa się z każdego 
stanowiska sprzedaży)
5. Zainstalowana i uruchomiona usługa RAD3 (radsrv). (Instalator usługi dostępny jest na stronie: 

https://instalacja.europlatform.pl/rad3 )

Ograniczenia

1. Promocje PromoPlus nie działają w module Bistro.
2. Promocje PromoPlus nie działają podczas wystawiania faktur dla firm. Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania 
z promocji PromoPlus w przypadku firmy należy wystawić paragon, a następnie fakturę do takiego paragonu.

UWAGA: 

W poniższym tekście  „MPlatform” należy rozumieć jako „Europlatform”. (Europlatform jest obsługiwany 
przez moduł MPlatform).

https://instalacja.europlatform.pl/rad3


Weryfikacja wymagań dotyczących programu

Sprawdzenie posiadania wymaganych modułów dla Europlatform znajduje się w menu:
Inne→O programie→zakładka „Moduły cd”:

Konfiguracja Europlatform

menu: Tabele→Sprzedaż → Konfiguracja MPlatform → Konfiguracja
menu: Miesiące→ Instalacja, konfiguracja → Konfiguracja MPlatform (dla POS)

POS:





Serwis - opcje serwisowe (opcja dostępna tylko dla instalatorów – aktywacja 
zakładki klawiszem Ctrl-P)

Poszczególne opcje serwisowe oznaczają:

Serwer testowy MPlatform – włączenie opcji umożliwia testowe połączenia z serwerem dla programistów dla 
testowego ID sklepu: 164(należy taki wpisać).

Pokaż zapytania JSON…, Pokaż odpowiedzi JSON… - pokazuje wysłane/odebrane żądania do/z serwera 
Europlatform. 

Pokaż komunikaty informacyjne – pokazuje komunikaty jakie otrzymano z serwera w postaci dialogu.

Twórz LOG komunikacji HTTP – tworzy zapis sekwencji zapytań/odpowiedzi komunikacji z serwerem w celu
diagnostyki problemów komunikacyjnych. LOG zapisuje się w folderze C:\SB4\LOGS\KASA00 w plikach dd-
mm-rrrr_HTTP.LOG

UWAGA: Proszę nie używać opcji serwisowych!



Europlatform konfiguracja

Komunikacja z Europlatform odbywa się w tzw. trybie RAD3. Ten tryb pracy polega na komunikacji on-line z 
serwerem Europlatform w chwili kończenia paragonu. W związku z tym, że na zakończenie paragonu cały 
paragon jest wysyłany do serwera Europlatform wymagany jest dostęp do internetu w miejscu wystawiania 
paragonów. Serwer Europlatform po otrzymaniu takiego paragonu modyfikuje go nadając odpowiednie rabaty 
na promowane produkty. Odesłany z powrotem paragon jest następnie drukowany na drukarce fiskalnej.

UWAGA:

Przed włączeniem RAD3 w programie należy zainstalować usługę RAD3 (radsrv) dostępną na stronie: 
https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/

Włączenie trybu RAD3:

Należy wypełnić pola ID sklepu, Nr POS oraz Datę umowy oraz zaznaczyć opcję „Pracuj w trybie on-line 
RAD3”. 

UWAGA: Nr POS musi być unikalnym kolejnym numerem z danej lokalizacji. Nie wolno wpisywać takiego 
samego numeru POS na kilku stanowiskach sprzedaży, ponieważ dla danego stanowiska przydzielany jest tzw. 
token i klucz szyfrowania przy pomocy którego następuje komunikacja z serwerem Europlatform.

https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/


Po wpisaniu należy użyć przycisku „F11 Rejestruj” w celu rejestracji stanowiska na serwerze Europlatform. W 
czasie rejestracji pokazywany jest dialog z danymi sklepu, które należy potwierdzić (lub odrzucić, gdyby nie 
były poprawne):

Menu lokalne na stanowisku sprzedaży

W trakcie sprzedaży kasjer ma do dyspozycji menu lokalne pod przyciskiem „M platform”. Kolor czerwony 
ikony „M” oznacza, że komunikacja z serwerem Europlatform jest poprawna. Kolor szary oznacza problem 
oraz wyłączenie promocji i rabatowania. Aby ponownie włączyć należy nacisnąć ikonę „M platform”:



w panelu dotykowym użytkownik musi taki przycisk dodać w konfiguracji przycisków na dole okna:

Po wybraniu przycisku pojawi się menu lokalne:



Obsługa programu lojalnościowego

W celu włączenia przekazywania numeru kart lojalnościowych  należy włączyć opcję obsługi kart rabatowych 
w programie. Menu: Tabele→Promocje, karty i cenniki→Karty rabatowe/lojalnościowe→F7 Opcje ogólne tak 
jak na rysunku poniżej:

Kasjer może odczytać kartę lojalnościową w dowolnym momencie sprzedaży. W opcji sprzedaży znajdującej 
się w menu: Wystaw→Dokument sprzedaży Atl-F6 jest to realizowane przez naciśnięcie klawisza Ctrl-Q:



Natomiast w opcji Wystaw→Dokument sprzedaży (Panel dotykowy) Atl-F7 należy dodać przycisk odczytu 
karty „Karta rabatowa”:
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