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Do pobierania danych z urządzeń fiskalnych niezbędna będzie aplikacja producenta urządzenia 
fiskalnego. Dla urządzeń marki Novitus to program PMBrowser. 
Program można pobrać z oficjalnej strony producenta http://www.novitus.pl (bezpośredni link do 
strony aktualny na dzień 2022.05.31 https://novitus.pl/wsparcie/pliki/hd-ii-online-zintegrowany) lub 
ze strony http://upgrade.insignum.pl – menu „iHurt Sprzedaż Hurtowa” -> Dodatki 
 
Aplikację należy pobrać i zainstalować na stanowisku komputerowym z którego jest dostęp do 
urządzenia fiskalnego, z którego dane mają zostać pobrane.  
W przypadku drukarek podłączonych za pośrednictwem LAN może to być dowolny komputer 
znajdujący się w tej samej sieci komputerowej Firmy. W przypadku drukarek podłączonych za 
pośrednictwem przewodu USB musi to być komputer z którym drukarka jest połączona przewodem 
komunikacyjnym. 
 
Po zainstalowaniu aplikacji PMBrowser można ją uruchomić z menu „Start”.  
 
Po uruchomieniu aplikacji w pierwszej kolejności należy dokonać konfiguracji połączenia z konkretną 
drukarką fiskalną. W tym celu w menu „Narzędzia” należy wybrać opcję  „Ustawienia komunikacji”. 
 

 
 
W nowo otwartym oknie należy dokonać konfiguracji: 
- w sekcji połączenie należy wybrać „TCP/IP” (dla drukarek podłączonych poprzez sieć komputerową) 
- w sekcji „Port” należy wpisać „6001” (dla drukarek podłączonych poprzez sieć komputerową) 
- w sekcji „Host” należy wprowadzić adres IP drukarki fiskalnej ze stanowiska dla której dane mają 
zostać pobrane dane (dla drukarek podłączonych poprzez sieć komputerową) 
 
Pozostałe parametry należy pozostawić bez zmian. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk 
„OK”. Przykładowe okno poniżej: 

http://www.novitus.pl/
https://novitus.pl/wsparcie/pliki/hd-ii-online-zintegrowany
http://upgrade.insignum.pl/
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Po skonfigurowaniu połączenia można przystąpić do pobierania danych z urządzenia fiskalnego. 
 
W kolejnym kroku należy wybrać opcję „Odczyt danych”, następnie „Pamięć chroniona”  
 
W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć jakie dane mają zostać pobrane z drukarki fiskalnej. Należy 
tu: 
 - w sekcji „Odczyt danych” wybrać opcję „Dokumentowy” 
 - zaznaczyć opcję „Paragon” i odznaczyć pozostałe  
 - w polach „Od JPK Id” oraz „Do JPK Id” wprowadzić wartości… Jest to niestety najtrudniejszy i 
najżmudniejszy etap, ponieważ w tym trybie odczytu danych nie jest możliwe wskazanie dnia, trzeba 
to zrobić metodą prób i błędów. Podczas prób pobierania należy wskazywać minimalne różnice między 
wartościami od-do (aplikacja pobiera wówczas małą ilość danych). 
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Zmieniając „Od JPK Id”  oraz „Do JPK Id” na kolejne wartości i klikając „Odczytaj” z drukarki fiskalnej 
pobierane są paragony. Np. ustawienie jak w powyższym przypadku spowoduje pobranie 100 
paragonów (26000-26100). 

Po pobraniu z lewej strony okna widoczne są paragony z wybranego przedziału „Od JPK Id”  oraz „Do 
JPK Id”. Jeżeli w wybranym zakresie nie ma paragonów z dnia który nas interesuje należy zmienić 
wartość pobieraną z urządzenia fiskalnego. 

Po pobraniu danych z zakresu można przełączyć się na Wizualizacja wydruku i przeszukać paragony 
w okolicy godziny wystawienia paragonu w iHurt. 

Na podglądzie paragonu można kliknąć prawym przyciskiem i zapisać go do pliku PDF. 

Poniżej kolejność „klikania” w celu pobrania danych z drukarki fiskalnej: 
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