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 Програмния продукт КАРАТ – ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЕЗНИ е с възможност 
за работа не само като модул към Търговската Информационна Система 
КАРАТ, но и самостоятелно. КАРАТ – ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЕЗНИ служи за 
програмиране/зареждане/ на артикули в електронни везни. Програмния 
продукт позволява да се работи едновременно с няколко различни по вид 
везни. Веднъж заредена с артикули везната може да се използва за 
разтегляне, етикиране и преетикиране  на тези артикули - изпечатване на 
етикети на етикетен принтер, които да бъдат прочетен от маркираща система 
на ПОС Терминал при продажба.  

КАРАТ – ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЕЗНИ е разработена за работа с най-
използваните на пазара електронни везни: 

• CAS LP15 
• CAS CL5000 
• DIGI SM300 
• DT-15 
• EVL-15 
• VEDIA VDS 

 За да работите с програмата не е необходима инсталация на 
компютъра, а само да добавите папката Scales Loader в C:\Program Files на 
компютъра, към който физически е свързана електронната везна. Scales 
Loader работи в комбинация със следните три файла: 

• Scales_Loader 1.х.x.exe – изпълним файл, при постоянна работа с 
програмата е желателно да има Shortcut към него в Startup менюто на 
компютъра. Без регистрация или разрешение с хардуерен ключ 
(донгъл) КАРАТ – ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЕЗНИ работи в Демо режим - 
зарежда във везна №1 само един артикул на PLU №1.  

 

 
 
• CASPRTC.dll – библиотечен файл, необходим за работата на 
програмата.   

 
• SL.ini – конфигурационен файл, в който се указва - с колко везни ще 
работи програмата, къде трябва да бъде експортиран (записан) файла 
с артикул, неговото име и се описват параметрите на всяка от везните 
т.е.: 
[General Settings] 
No Multiple Istances=1 – този параметър контролира брой 

стартирания на програмата на един компютър. При 1 
позволява еднократно стартиране на програмата, а при 0 
премахва забраната едновременно стартиране; 

Scales Count=1 – брой везни свързани към този компютър; 
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Input Folder=C:\ - път/папка къде се намира експортирания от файл, 
чрез който ще бъде програмирана/заредена електронната 
везна; 

Input FileName Filter=KANTAR*.txt – име на текстовия файл. 
 

 
 
[Scale 1] – описание на параметрите на везна №1 
COM Port=2 – порт на компютъра, към който е свързана везната; 
Baudrate=38400 – скорост за обмен на данни между везната и РС; 
Logical Number=1 – при някои от везните е необходимо да се въведе 

логически  номер /или сериен номер/, тъй като той 
идентифицира везната при свързани няколко везни на една 
обща шина. Ако логическия номер е 0 системата ще предава 
дани към везната без да се интересува от нейния логически 
номер; 

Model=VEDIA - модел на везната. 
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Конфигурационния файл трябва да съдържа толкова блока с 
описани везни, колкото има свързани към компютъра, на който е 
инсталирана програмата. 

За да бъдат свързани към компютър и етикетен принтер везните се 
нуждаят от монтаж и настройка според инструкциите за работа на 
производителя. 

Със стартиране на Scales_Loader програмата проверява връзката на 
компютъра с везните описани в SL.ini, с двоен клик на иконата на 
Scales_Loader, заредена в стат лентата се отваря информационен прозорец за 
регистрираните/свързаните към момента везни и техния статус. При 
правилно свързана везна и наличие на експортиран файл за зареждане на 
везна програмата автоматично ще зареди описаните във файла артикули.  
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Експортираният към везната текстов файл трябва да има следния 
формат: 
 

 
 

Първи ред: свободен текст, напр.: [Зареждане на везна през КАНТАР] 
 

На останалите редове, до края на файла, са описани артикулите за 
зареждане във везна: 
 
Код везна(PLU);  BARCODE/Арт.код;  Късо име;  Пълно име;  НАССР №; 
Продажна цена;  Тара(0.0);  Трайност(дни).(Индикатор Теглими=1 | 
Броими=2) 
 

Пример: 
 

Код везна(PLU):  3999 
BARCODE/Арт.код:  30 
Късо име:  Насипно Н.Бразилия 
Пълно име:  Кафе насипно Нова Бразилия 
НАССР №:  155Р203 
Продажна цена:  15.39 
Тара:   0.0 
Трайност(дни):  90 
Индикатор теглими: 1 

 
3999; 00030; Насипно Н.Бразилия; Кафе насипно Нова Бразилия; 155Р203; 
15.39; 0.0; 90.1 
 
След зареждане във везната, и разтегляне на 520гр. от този артикул, 
формираният теглови баркод за артикул с PLU:3999 ще бъде от вида 
(примерно): 280003000520Х, където Х е контролната сума. 
 
 


