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ЗАВАНТАЖЕННЯ ІНСТАЛЯЦІЙНОГО ПАКЕТУ 

Для завантаження інсталяційного пакету, необхідно перейти на сайт ПАК «Автокаса» та обрати розділ «Модуль 

«Інкасація»», або за даним посиланням — https://avtokassa.com/encash/. Далі необхідно обрати у переліку банк, 

який буде обслуговувати точку інкасації, і вибрати один із варіантів встановлення модуля:  

  

• Встановити з автооновленням – встановлення модуля виконається автоматично. При кожному запуску 

модуля буде проводитись автоматична перевірка на наявність нової версії і відповідне оновлення. Цей 

варіант встановлення працює тільки при використання браузера — Internet Explorer;  

• Завантажити MSI-пакет – даний варіант встановлення передбачає завантаження інсталяційного пакету, 

що потребує додаткових дій по встановленню ПО.  

ВИДАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВЕРСІЇ  

Якщо програма «Інкасація» уже був встановлений на комп’ютері, то перед встановленням нової версії, необхідно 

видалити попередню. Для цього необхідно:  

• На комп’ютері перейти в меню «Інсталяція та видалення програм» (в залежності від версії Windows назва 

меню може мати відмінності). Меню можна знайти через функцію «Пошук».  

• У списку програм необхідно знайти програму «Инкассация» (якщо був встановлений MSI-пакет) або 

«CashCollection» (якщо пакет з автооновленням) і натиснути кнопку «Видалити».  

• У вікні/повідомленні, що виникне, необхідно підтвердити видалення програми.   

    

ПРОЦЕС ІНСТАЛЯЦІЇ ПРОГРАМИ  

ВСТАНОВЛЕННЯ З АВТООНОВЛЕННЯМ  

Для встановлення пакету з автооновленням, необхідно:  

1. Натиснути на кнопку – «Встановити з автооновленням»;  

2. Далі може бути з’явитися повідомлення з необхідністю підтвердженням відкриття файлу, де потрібно 

натиснути кнопку «Відкрити»: 

 

3. В наступному вікні натиснути кнопку «Install»: 

 

https://avtokassa.com/encash/
https://avtokassa.com/encash/
https://avtokassa.com/encash/
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4. Після того, як система завершить процес встановлення, з’явиться повідомлення про необхідність 

вказання шляху розташування бази даних. Ці дії описані в розділі «Перший запуск і зв'язок з базою 

даних». 

   

ВСТАНОВЛЕННЯ MSI-ПАКЕТУ  

Для установки даного пакету, необхідно:  

1. Натиснути кнопку – «Скачать MSI-пакет»: 

2. В результаті завантажиться файл з найменування «EncashSetup.msi», який необхідно запустити 

подвійним кліком миші. 

3. В залежності від версії OC Windows та налаштувань безпеки, може з’явитися наступне повідомлення, 

де потрібно натиснути кнопку «Докладніше»: 
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4. В результаті з’явиться кнопка «Виконати» яку потрібно натиснути: 

5. Далі відкриється вікно Майстра встановлення, де необхідно натиснути кнопку «Далі»: 

  

6. В наступному вікні можна вибрати параметри для встановлення:  

• За замовчуванням система вказує розташування та активує функцію користування програмою 

«для всіх». Якщо немає необхідності змінювати ці параметри, можна натиснути кнопку «Далі»: 
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• При необхідності можна змінити папку, куди буде встановлюватись програма. Для цього, 

необхідно натиснути кнопку «Огляд…» і  вибрати потрібну папку;  

ПРИМІТКА. Також для зручності можна скористатись кнопкою «Місце на дисках…», що 

відобразить інформацію про розмір вільного місця на дисках та розмір місця необхідного для 

встановлення програми. 

• Вибрати кому буде доступна програма для запуску – «для всіх» або «тільки для мене»; 

  

7. В наступному вікні знову потрібно натиснути кнопку «Далі»:  

  

8. В залежності від налаштувань безпеки, може з’явитися наступне повідомлення про надання дозволу 

користувачем вносити зміни програмі на пристрої. Для успішного завершення встановлення 

програми, потрібно натиснути кнопку «Так».  
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9. Після завершення процесу встановлення, буде виведена форма з інформацією про те, що 

встановлення завершена успішно. У вікні Майстра встановлення потрібно натиснути кнопку 

«Закрити». 

  

ПЕРШИЙ ЗАПУСК І ЗВ’ЯЗОК З БАЗОЮ ДАНИХ  

Після встановлення програми і першому запуску з’явиться повідомлення про необхідність вказати де розміщена  

база даних для приграми:  

  

Система запропонує вибрати файл бази даних в папці розташованої за таким шляхом — C:\ — Users  — [Ім’я 

користувача] — AppData — Local — Apps  — 2.0 — Data — [Набір символів] — [Набір символів] — 

cash..tion_0000000000000000_0004.0039_[Набір символів] — Data, де:  

• Ім’я користувача — найменування користувача в обліковому записі, в якому здійснюється встановлення 

ПО;  

• Набір символів — автоматично генерується набір символів, що виступають в якості назви папки.  

Цей шлях можна змінити, вибравши будь-яку папку на пристрої.  
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Після вибору папки, де зберігається база даних, необхідно вибрати файл з назвою «Encash.mdf» і натиснути 

кнопку «Відкрити».   

Якщо це перше встановлення програми (якщо система не знайде файл з базою даних) буде виведено 

повідомлення про відсутність бази даних з пропозицією її створити, необхідно натиснути «Так», в результате чого 

буде створена база даних і можна приступати до роботи з програмою.  

 

Інструкція по роботі з програмою розташована за посиланням — https://avtokassa.com/publish/docs/Encashment-

Manual-UA.pdf. 

ПРИМІТКА. У випадку, якщо модуль «Інкасація» був встановлений раніше, і необхідно знайти старую базу даних, 

можемо запропонувати один з варіантів:  

• На пристрої (комп’ютері) відкрити функцію «Пошук»:  

• В строку пошуку ввести найменування файлу — Encash.mdf і натиснути клавішу «Enter»;  

• Після завершення пошуку, необхідно вибрати знайдений файл;  

• Натиснути по ньому правою кнопкою і вибрати в контекстному меню пункт «Властивості»;  

• В меню необхідно скопіювати шлях до файлу із рядка «Розташування»;  

• Скопійований шлях необхідно підставити в якості розташування бази даних: 
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• Натиснути кнопку «Відкрити», в результаті база даних підставиться. 

 

 

 

 

 

 

  


