
 

 

Перед початком 

Наполегливо рекомендуємо завантажити, ознайомитись та використовувати надалі як довідкову настанову «Керівництво 
користувача SM POS» та "Керівництво користувача Кабінету". 
 

Встановлення SM POS 

 
На Android-пристрої, який буде використовуватись разом з SM POS, перейдіть до Google Play та введіть у рядку пошуку 
«SM POS». У списку оберіть «SM POS». Також можна скористатися прямим посиланням 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TFPK.SMPos. 
На сторінці додатку натисніть кнопку «Встановити». 

Перший запуск SM POS 

 
Запустіть SM POS.  
Під час першого запуску відображається коротка довідка, як швидко почати працювати з програмою. 
Надалі для отримання контекстної довідки достатньо натиснути на закладку вікна в заголовку додатку, а натискання на 
логотип SM POS у його лівому куті відобразить головну сторінку вбудованої довідкової системи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вам буде запропоновано ознайомитися з Ліцензійною угодою, яка визначає умови та правила використання програми. 
Без прийняття умов Ліцензійної угоди використання SM POS неможливе. 

Демонстраційний довідник 

 
SM POS поставляється з демонстраційним довідником товарів, що дозволяє зробити пробні розрахункові операції 
одразу після першого входу до програми. 
Для того, щоб перейти на порожній довідник товарів, достатньо в Меню зміни-Налаштування-Сервер-Секція вказати ім'я, 
відмінне від Demo. Ім'я секції повинно мати довжину не більше 8 символів та складатися з латинських літер та/або цифр. 

Режими використання SM POS 

 
SM POS може використовуватися у 2 режимах – повнофункціональному (що вимагає наявності коду ліцензії) та 
обмеженому (безкоштовному). Після встановлення SM POS працює в обмеженому режимі, в якому частина функцій 
програми (робота з торговим обладнанням, взаємодія із сервером системи обліку/Кабінетом SMPOS.APP, 

кілька активних чеків/столів, робота з документами, мультипрофілі та ін.) заблоковано. 

 
Для повнофункціонального використання SM POS необхідно мати дійсний код ліцензії. 
 
Доступні 2 варіанти ліцензування: 

1. Абонплата (1 міс., 3 міс., 1 рік). У цьому випадку термін дії ліцензії обмежений передплаченим періодом. Для 
продовження терміну дії ліцензії необхідно періодично вносити абонплату за використання програми. 

2. Постійна ліцензія. Передбачає одноразову оплату вартості ліцензії та надає право необмеженого за часом 
користування програмою. 

Докладніше про варіанти ліцензування див. https://smpos.app 

Введення ліцензії 

У SM POS перейдіть до Меню Зміни-Параметри-Докстанція. Увімкніть "Режим USB HOST", вимкніть "Обмежений режим", 
у полі "Ліцензія" введіть код ліцензії. Вийдіть із Налаштувань, підтвердивши їх збереження. Закрийте SM POS 
(використовуючи навігаційну панель Android), знову запустіть SM POS. 

 Контекстна довідка Головна сторінка довідкової 
системи 

 

Швидкий старт 

https://smpos.app/pub_download/SMPOS_Manual.pdf
https://smpos.app/pub_download/SMPOS_Manual.pdf
https://smpos.app/pub_download/WEB_SMPOS_Manual.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TFPK.SMPos
https://smpos.app/


Підключення до Кабінету SMPOS.APP 

Реєстрація у Кабінеті 

 
 Відкрийте сторінку https://smpos.app у браузері. 
 У Меню користувача (правий верхній кут сторінки) оберіть «Реєстрація». 
 Заповніть поля форми реєстрації. Перевірте коректність введеної адреси електронної пошти! 

 Натисніть кнопку «Реєстрація» у формі. Підтвердьте надсилання запиту активації облікового запису. 
 Увага! Активувати обліковий запис потрібно протягом 30 хвилин після надсилання запиту активації. Для цього 

перейдіть за посиланням у листі, який надійшов на вказану при реєстрації електронну поштову адресу. 
 
Що робити, якщо Ви не підтвердили активацію протягом 30 хвилин? 
У Меню користувача оберіть "Вхід". Введіть електронну пошту та пароль, зазначені під час реєстрації. Натисніть "Увійти". 
З'явиться повідомлення «Користувач з такою адресою електронної пошти зареєстрований, але не активований». Далі 
Вам буде запропоновано активувати обліковий запис. Підтвердьте надсилання запиту активації, перевірте електронну 
пошту та перейдіть за посиланням у отриманому листі. 

Початкові налаштування Кабінету 

 
 Увійдіть у «Кабінет» за допомогою Меню користувача. 
 На головній сторінці натисніть кнопку «Швидкий старт». 
 Дотримуючись інструкцій Майстра підключення, створіть мережу, секцію та пристрій. 
 Після появи вікна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
запустіть SM POS на пристрої. 
 Перейдіть до закладки «Меню зміни». Виберіть «Параметри», розділ «Сервер». 
 У розділі «Сервер» введіть інформацію, яка відображається у «Майстрі підключення» Кабінету. 
 Вийдіть із «Налаштувань», підтвердивши збереження. 
 Перейдіть до закладки «Введення чеків», введіть [5] [%]. 
 Натисніть «Далі» у «Майстрі підключення» Кабінету. 
 Якщо все зроблено правильно, у «Майстрі підключення» з'явиться повідомлення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://smpos.app/


Увімкнення режиму ПРРО 

Для увімкнення режиму ПРРО у Вас має бути: 
 Зареєстрований фіскальний номер ПРРО. 
 Ключ та сертифікат ЕЦП (підпису або друку), який зареєстрований для використання з ПРРО за допомогою 

форми 5-ПРРО на сервері ДПС. Звичайно це 2 файли, але у випадку КНЕДП ПриватБанку ключ та сертифікат 
містяться в одному файлі з розширенням .JKS. 

 
Увійдіть у «Кабінет SM POS». 
 У головному меню "Кабінета" оберіть "Конфігурування SMPOS". 
 У полі зі списком оберіть потрібну мережу (якщо їх декілька). 
 У списку «Пристрої та профілі» оберіть потрібний пристрій. 
 У списку розділів налаштувань оберіть «Фіскальний сервер». 
 Оберіть тип сервера «UA PRROSTO». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Введіть у полі «Фіскальний номер» фіскальний номер ПРРО. 
 У полі «Податковий номер» введіть податковий номер із літерами «ПН» на початку (для юросіб) або 

індивідуальний код із літерами «ІД» на початку (для ФОП). 
 Якщо залишити увімкненим перемикач «Тестовий режим», то SM POS буде взаємодіяти з тестовим сервером 

ДПС. Чеки та звіти при цьому будуть нефіскальними. Цей режим призначено для навчання. НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ВІДКЛЮЧИТИ ТЕСТОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ У ФІСКАЛЬНИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ПРРО! 

 Встановіть податкові ставки відповідно до Вашого статусу платника податків. 
 Натисніть кнопку «Захищений контейнер». 
 Введіть пароль захищеного контейнера (та повторіть введення нижче). НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПАРОЛЬ 

КЛЮЧУ У ЯКОСТІ ПАРОЛЯ КОНТЕЙНЕРА! 

 Натисніть кнопку «Додати ключ» та оберіть файл ключа. 
 Якщо ключ ЕЦП не від ПриватБанку, натисніть кнопку «Додати сертифікат» та оберіть файл сертифіката. 
 Натисніть кнопку «Зберегти» на панелі інструментів (відображається червоним). 

 
В SMPOS 

 У закладці «Введення чеків» SMPOS введіть [5] [%]. 
 Введіть пароль захищеного контейнера, вказаний під час його створення у «Кабінеті». 
 Введіть пароль ключа ЕЦП. 
 Якщо все зроблено вірно, з'явиться повідомлення «Ключ та сертифікат успішно встановлено». 
 Закрийте SM POS (використовуючи навігаційну панель Android), знову запустіть SM POS. 
 

Вітаємо! Тепер Ви можете створити або імпортувати довідник товарів та розпочати реєстрацію 
продажів з використанням режиму ПРРО. 

Деталі – у «Керівництво користувача SM POS» та "Керівництво користувача Кабінету". 

 

https://smpos.app/pub_download/SMPOS_Manual.pdf
https://smpos.app/pub_download/WEB_SMPOS_Manual.pdf

