
Ай Ти Экспертс ХХК  POS Express v1.0 кассын програмын гарын авлага 

1 
 

 

 

 

 

POS Express v1.0 
Кассын програмыг туршилтаар суулгах заавар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Энэхүү програм хангамж, түүнтэй холбоотой бичиг 

баримтууд Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Хуулиар 

хамгаалагдсан, Ай Ти Экспертс ХХК-ийн өмч тул 

зөвшөөрөлгүй ашиглах, хуулбарлах, бусдад дамжуулахыг 

хориглоно.  

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хот, 2016 он 



Ай Ти Экспертс ХХК  POS Express v1.0 кассын програмын гарын авлага 

2 
 

ПРОГРАМ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ  

Хэрэглэгч дараах үүргийг хүлээнэ. 

1. Програмын анхны тохиргоог оруулахдаа НӨАТ суутган төлөгч эсэх гэсэн сонголтыг үнэн зөвөөр бөглөж 

НӨАТ тооцсон QR код, cугалаатай  баримтыг хэвлэж хэрэглэгчдэд үйлчлэх. 

2. Програмын анхны тохиргоог хийхдээ үйлчилгээ  эрхэлж байгаа аймаг дүүргийн кодыг үнэн зөв  оруулах. 

3. Програмын бүтээгдэхүүний нэр, үнэ, бааркод, НХАТ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилалын кодыг 

(https://ebarimt.mn/img/buteegdehuun%20uilchilgeenii%20negdsen%20angilal.pdf холбоосоор орж тухайн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ангиллыг сонгож авна уу) нягталж алдаагүй үнэн зөвөөр програмд оруулж 

бүртгэх, засварлах. 

4. Кассаар бичигдэж хэвлэгдэн гарсан QR код, сугалаатай баримтын мэдээллийг програмын Баримт илгээх 

товчийг дарж  дор бүр нь татварын нэгдсэн систем рүү илгээх . 72 цагт багтаан илгээнэ гэдэг нь эцсийн 

хугацаа юм. 

5. Програм дээр алдаатай бодолт хийгдэж байгаа нь ажиглагдвал нэн даруй гүйлгээг зогсоож програм 

бүтээгчид мэдэгдэх.  

6. Програмыг анх суулгахдаа Туршилтын хувилбараар суулгаж програмын үйлдлүүдтэй бүрэн танилцан, 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ барааны санд бүрэн оруулах, кассаар баримт хэвлэн туршиж үзэн, үнэн зөв 

алдаагүй бодолт хийж байгааг нягталсны дараа програмын лицензийг идэвхжүүлж үндсэн програм ыг 

ашиглах. 

7. Нийслэл хотын албан татвар суутган төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн програмд бүтээгдэхүүн , үйлчилгээг 

бүртгэн оруулахдаа хотын татвар бодох эсэх гэсэн сонголтыг заавал сонгож НХАТ 1%  шингэсэн үнээр 

үйлчилгээ үзүүлж НХАТ 1% тооцсон баримт хэвлэх . 

Хамрах хүрээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дараах хуулийн заалтаас харна уу. 

 НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ хууль  

3. дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ 

3.1. Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт үзүүлсэн үйлчилгээ, энэ хуулийн 4.1.3 -т заасан барааг худалдан 

авсан этгээдэд нийслэл хотын албан татвар ногдуулахад энэ хууль үйлчилнэ.  

4. дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт 

4.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:  

4.1.1. “нийслэл хотын албан татвар суутгагч” гэж энэ хуулийн 4.1.3 -т заасан бараа 

борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийг;  

4.1.2. “нийслэл” гэж Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 

заасныг; 

4.1.3. “бараа” гэж жижиглэнгийн худалдаагаар борлуулсан бүх төрлийн согтууруулах ундаа, 

тамхийг; 

4.1.4. “зочид буудал” гэж үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч байр, хоолны болон бусад үйлчилгээ 

үзүүлдэг, нэмэлт тоноглол, тусгай төрөлжсөн албад бүхий цогцолборыг;  

4.1.5. “амралтын газар” гэж тав тухтай амрах, зугаалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байр, хоолны 

үйлчилгээ үзүүлэх байгууламжийг; 

4.1.6. “ресторан” гэж үйлдвэрлэлийн нарийн ажиллагаа шаарддаг олон нэр төрлийн хоол 

ундаа, түүний дотор нэршсэн болон захиалгат хоолыг технологийн өндөр түвшинд 

үйлдвэрлэж, хэрэглэгчийн тав тухтай хооллох нөхцөлийг хангасан дээд зэргийн 

үйлчилгээг зохион байгуулдаг хоолны газрыг; 

4.1.7. “баар” гэж хөгжим, гэрэлтүүлэг болон тусгай зориулалтын бусад төхөөрөмжөөр 

тоноглогдсон, үйлчлүүлэгчийн амралт, чөлөөт цагийг тав тухтай өнгөрүүлэхэд 

зориулагдсан, төрөл бүрийн ундаа, хөнгөн зууш, амттанаар үйлчилдэг үйлчилгээний 

газрыг. 

7. дугаар зүйл. Нийслэл хотын албан татвар ногдох бараа, үйлчилгээ  

7.1. Татвар төлөгчийн худалдан авсан дараах бараанд нийслэл хотын албан татвар ногдуулна:  

7.1.1. энэ хуулийн 4.1.3-т заасан бүх төрлийн согтууруулах ундаа; 

7.1.2. энэ хуулийн 4.1.3-т заасан бүх төрлийн тамхи. 

https://ebarimt.mn/img/buteegdehuun%20uilchilgeenii%20negdsen%20angilal.pdf
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7.2. Татвар төлөгчийн худалдан авсан дараах үйлчилгээнд нийслэл хотын албан татвар 

ногдуулна: 

7.2.1. энэ хуулийн 4.1.4-т заасан зочид буудлын үйлчилгээ; 

7.2.2. энэ хуулийн 4.1.5-д заасан амралтын газрын үйлчилгээ; 

7.2.3. энэ хуулийн 4.1.6-д заасан рестораны үйлчилгээ; 

7.2.4. энэ хуулийн 4.1.7-д заасан баарны үйлчилгээ. 

8. НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ хуулийн 7.2.1 , 7 .2.2, 7.2.3, 7.2.4 заасан нийслэл хотод үйлчилгээ 

үзүүлэгч нь бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ бүртгэхдээ Хотын татвар бодох эсэх (Тийм бол сонго) гэсэн 

сонголтыг сонгож бүртгэх, НХАТ бодогдсон баримт хэвлэж өгөх. 

9. 6 болон 8 нэрийн дэлгүүр бол НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ хуулийн 4.1.3-т заасан НХАТ 

суутган төлөгдөх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болох согтууруулах ундаа, тамхин  дээр Хотын татвар бодох эсэх 

(Тийм бол сонго) гэсэн сонголтыг сонгож бүртгэх, НХАТ бодогдсон баримт хэвлэж өгөх.  
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POS EXPRESS 1.0 КАССЫН ПРОГРАМЫГ СУУЛГАЖ 

АШИГЛАХААС ӨМНӨ АНХААРАХ ЗҮЙЛС 

 Интернет холболт хэрэгтэй юу? 

 Тийм, заавал интернэттэй байх шаардлагатай. 

Яагаад гэвэл та заавал худалдан авагчдад хэвлэж өгсөн талоны мэдээллээ Татварын Ерөнхий 

Газрын сервер рүү илгээж оруулах ёстой. Ингэснээр таны хэвлэсэн талон НӨАТ-ын буцаалт, 

урамшууллын сугалаанд оролцох боломжтой болох юм.  

Интернетгүй үед ажиллана гэсэн байсан? 

 Тийм бас Үгүй. Интернэт тасарсан үед POS Express v1.0 програм хэвийн ажиллаж сугалаатай, QR 

бааркодтой баримтаа хэвлэнэ. Харин интернет холбогдоход  холболтгүй үед бичсэн баримтаа 

татварын нэгдсэн систем рүү илгээж баталгаажуулах ёстой. 

Хэвлэж өгсөн QR бааркод, сугалаатай талон кассаар бичсэн огноогоор татварын нэгдсэн системд 

бүртгэх үү? 

 Үгүй. Хэвлэж өгсөн QR бааркод, сугалаатай талон тухайн талоныг хэвлэж өгсөн огноогоор биш 

харин татварын нэгдсэн систем рүү илгээсэн огноогоор www.ebarimt.mn сайт  бүртгэж авах тул 

аль болох богино хугацаанд баримтыг татварын нэгдсэн систем рүү илгээж байх шаардлагатай. 

72 цагт багтааж илгээнэ гэдэг нь эцсийн хугацаа юм. 

Програм автоматаар кассаар бичсэн талоныг татварын нэгдсэн систем рүү илгээх үү? 

 Програм автоматаар кассаар бичсэн талоныг татварын нэгдсэн систем рүү илгээхгүй. Хэрэглэгч 

өөрөө илгээнэ. Тийм учраас кассаар хэвлэж өгсөн баримтаа дор бүр нь илгээхийг зөвлөж байна. 

72 цагт багтаан илгээнэ гэдэг нь эцсийн хугацаа юм. 72 цагт багтаан илгээгүй тохиолдолд та хууль, 

журам зөрчиж байгаагаа анхаарна уу. Мөн 72 цагаас дээш илгээгээгүй үед цаашид кассаар 

сугалаатай баримт хэвлэхгүй. 

Манайх 2 салбартай. Танайхаас 1 лиценз аваад ашиглаж болох уу? 

 Үгүй. Та салбар бүрийн тоогоор програмын лиценз худалдаж авна. Харин та салбар бүрийн 

тоогоороо www.ebarimt.mn-ээс холболтын POS API модуль авах ёстой. Жишээлбэл: Та 2 

салбартай гоо сайхны газар ажиллуулдаг гэж бодвол www.ebarimt.mn сайтад бүртгүүлэхдээ 001, 

002 гэсэн POS API модуль үүсгэж авна гэсэн үг. Салбар 1 дээрх компьютертээ манай програмыг 

суулгаад 001 гэсэн нэртэй POS API модуль оруулж програмаа ажиллуулна. Харин Салбар 2 дээрх 

компьютертээ манай програмыг суулгаад 002 гэсэн нэртэй POS API модуль оруулж програмаа 

ашиглах бөгөөд салбар тус бүрийн хэвлэсэн үйлчилгээний талоны мэдээлэл татварын серверт 

таны татвар төлөгчийн дугаараар үүсгэсэн бүртгэлд Салбар 001 ба Салбар 002 гэж бүртгэгдэн 

нэгтгэгдэнэ. 

POS API модулийг хаанаас яаж татаж авах вэ?  

 Та POS API модулийг www.ebarimt.mn вэбсайтнаас татаж аваарай.  POS API модулийг татаж авах 

видео зааврыг манай компанийн www.itexpert.mn вэбсайтаас 

http://itexpert.mn/Page/ReviewMore.aspx?ReviewID=428 холбоосоор үзээрэй. Мөн ТЕГ-ын лавлах 

утас 18001288 дугаараас лавлах боломжтой. 

НӨАТ төлөгч биш бол танай програмыг яаж ашиглах вэ?  

 Програмын анхны тохиргоо хэсэгт НӨАТ суутган төлөгч биш гэсэн сонголтын сонгоно . НӨАТыг 

буцаалтгүй, сугалаатай талон үйлчлүүлэгчдэд хэвлэж өнгө. Таны хэвлэж өгсөн талоныг худалдан 

http://itexpert.mn/Page/ReviewMore.aspx?ReviewID=428%20
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авагч www.ebarimt.mn сайтад бүртгүүлж сугалаанд оролцох эрхтэй. Харин НӨАТ-ын буцаалт авах 

боломжгүй. 

Манай бараа бааркодгүй POS EXPRESS 1.0 програмд яаж барааг бүртгэх вэ? 

  POS Express v1.0 програмд бааркодгүй  бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бүртгэхдээ 

https://ebarimt.mn/img/buteegdehuun%20uilchilgeenii%20negdsen%20angilal.pdf  холбоосоор орж тухайн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ангиллаас сонгож програмд бүртгэж авна .  

Манай ААН нийслэл хотын албан татвар суутган төлөгч,  бүтээгдэхүүний үнэндээ НХАТ шингээж 

програмд оруулах шаардлагатай юу? 

 POS Express програм нь 2 янзаар бүтээгдэхүүний үнийг бүртгэж авах боломжтой. Програмын 

Тохиргоо цэсийг ашиглан хэрэглэгч өөрийн ажил үйлчилгээний онцлогт тааруулан бараа 

үйлчилгээний үнийг оруулах хэрэгтэй. Үүнийг доорх жишээнээс харна уу. 

Жишээ 1  

Тохиргоо цэснээс үнийг НХАТ , НӨАТ орсоноор тооцон програм дээр оруулж өгөхдөө 

"Бүтээгдэхүүн/Үйлчилгээний борлуулах үнийг НӨАТ болон НХАТ орсноор тооцсон эсэх" 

сонголтыг идэвхижүүлнэ.  

 
Энэ тохиргоо нь програмд оруулах үнийг дараах аргачлалаар тооцож оруулна. Жишээлбэл, хэрэв 

та MЕVIUS тамхийг 3800 төгрөгөөр зардаг бол дараах байдлаар програмд бүртгэнэ.  

НХАТ, НӨАТ ороогүй үнэ  3423.42₮+ НХАТ 34.23₮+НӨАТ 342.34₮= 3800 ₮ Бүртгэх үнэ. 

 Энэ тохиолдолд та,  

 НХАТ 34.23 төгрөгийг хотын албан татварт,  

 НӨАТ 3423.42 төгрөгийг Нэмүү өртөгийн албан татварт суутган төлж байна гэсэн үг юм. 

Бүтээгдэхүүн оруулах цонхонд харагдах байдал. 

 

Борлуулалтын цонхонд харагдах байдал. 

https://ebarimt.mn/img/buteegdehuun%20uilchilgeenii%20negdsen%20angilal.pdf
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Хэвлэгдсэн талон 

 

Жишээ 2 

Тохиргоо цэснээс үнийг НХАТ , НӨАТ орсоноор тооцоогүйгээр програм дээр оруулж өгөх 

боломжтой. Үүний тулд "Бүтээгдэхүүн/Үйлчилгээний борлуулах үнийг НӨАТ болон НХАТ 

орсноор тооцсон эсэх" сонголтыг идэвхгүй болгоно.  

 

 

Энэ тохиргоо нь програмд оруулах үнийг дараах аргачлалаар тооцож оруулна. Жишээлбэл, Танай 

ресторан  ЗУУШны   үндсэн 5000  төгрөг  дээр нь  НХАТ болон НӨАТ нэмж тооцдог бол Тохиргоо 

цэсний "Бүтээгдэхүүн/Үйлчилгээний борлуулах үнийг НӨАТ болон НХАТ орсноор тооцсон эсэх" 

гэсэн сонголтыг идэвхгүй болгосноор програм ЗУУШны үнийг дараах байдлаар тооцно. 
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НХАТ, НӨАТ ороогүй үнэ  5000₮ +  НХАТ 50₮+ НӨАТ 500₮ =  5550 ₮ Бүртгэх үнэ  

Энэ тохиолдолд та,  

 НХАТ 50 төгрөгийг хотын албан татварт 

 НӨАТ 500 төгрөгийг Нэмүү өртөгийн албан татварт суутган төлж байна гэсэн үг юм. 

Бүтээгдэхүүн оруулах цонхонд харагдах байдал 

 

Борлуулалтын цонх дээр дараах байдлаар харагдана 

 

Хэвлэгдсэн талон 
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POS EXPRESS V1.0 ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙГ ТУРШИЛТААР СУУЛГАХ ЗААВАР  

1. ПРОГРАМ СУУЛГАХАД ДАРААХ ЗҮЙЛС БЭЛДСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ  

1. Интернэт холболт  

2. Windows 7 , 10 үйлдлийн системтэй компьютер 

Процессор: Core 2 DUO CPU ба түүнээс дээш 

Санах ой: RAM 1GB ба түүнээс дээш 

Хатуу дискний хэмжээ: HDD 100GB ба түүнээс дээш 

3. Microsoft .NET Framework 4.5.2 програмыг дараах холбоосоор  урьдчилан татан авч суулгасан 

байх. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642  

4. Суулгах видео зааврыг https://www.youtube.com/watch?v=Xlg5ctJQE_c   холбоосоор орж үзнэ үү. 

5. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний санг бэлдсэн байх. 

6. Принтер (энгийн цаасны принтер эсвэл кассын 80 мм, 57 мм принтер) 

2.ПРОГРАМЫГ ТАТАЖ АВЧ КОМПЬЮТЕРТ СУУЛГАХ 

1. Microsoft .NET Framework 4.5.2 програмыг дараах холбоосоор  урьдчилан татан авч суулгана.     

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642  

Хэрвээ таны компьютерт .NET Framework 4.5.2 суугаагүй нөхцөлд POS EXPRESS 1.0 програмыг 

суулгах боломжгүйг анхаарна уу. 

 

2. Microsoft .NET Framework 4.5.2 програм суусны дараа компьютерийг RESTART хийж унтрааж 

асаана.  

3.  http://pos.itexpert.mn/Home холбоосоор орж програм ТАТАЖ АВАХ товчлуур дээр дарна. 

Програм татагдаж дууссаны дараа автоматаар таны компьютерт суулгана. Суулгах видео зааврыг 

https://www.youtube.com/watch?v=geFuibTRIzA холбоосоор орж үзнэ үү.  

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
https://www.youtube.com/watch?v=Xlg5ctJQE_c
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
http://pos.itexpert.mn/Home
https://www.youtube.com/watch?v=geFuibTRIzA
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4. Харин програм суулгаж байхад доорх алдаа гарвал та өөрийн компьютерийн Downloads 

хавтсанд байгаа SETUP.EXE нэртэй програмын суулгацыг дахин ажиллуулаарай. 

 
5. Суулгацыг суулгаж дууссаны дараа програмын АНХНЫ ТОХИРГОО хийх дараах цонх гарч ирнэ. 

  

Програмын анхны тохиргооны цонхон дээр: 
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a. Байгууллагын Регистр: Байгууллагынхаа регистрийн дугаарыг, хэрэв хувь хүн бол иргэний 

регистрийн дугаарыг оруулна. 

b. Үйл ажиллагааны чиглэл : Дэлгүүр, Эмийн сан Ресторан буудал аль тохирохыг сонгоно 

c. Барааны жагсаалт татах эсэх:  Тийм гэж сонгосноор үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон 

барааны сан татаж авна 

d. Програмд ашиглах сериал: сериал татаж авах гэсэн товчийг дарж туршилтын сериал 

татаж аван програмыг туршилтаар ажилуулах 

e. ТУРШИЛТААР ЭХЛҮҮЛЭХ товчлуурыг дарж програмыг 10 хоногийн турш туршилтаар 

ашиглаж эхэлнэ. 

f. Програмын өгөгдлийн сангийн байршил.  

Энэ хэсэгт My Documents хавтсанд POSEXPRESS  нэртэй шинэ хавтас үүсгэж суусан байгаа 

тул устгахгүй байхыг зөвлөж байна. Таны POS Express v1.0 програмын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний борлуулалтын мэдээллийн санг хадгалах хавтас юм.  

 

g. Програмын автоматаар үүсгэсэн Admin, Худалдагч гэсэн 2 үндсэн хэрэглэгч байх ба 

ADMIN хэрэглэгчийг сонгож нууц үгийг 0000 гэж оруулж өгнө. Энэхүү нууц үгийг 

програмын Тохиргоо цэсийн Програм хэрэглэгчид сонголтыг ашиглан нууц үгийг заавал 

солих шаардлагатай.  

  

 

h. Admin хэрэглэгчээр нэвтэрсний дараа POS Express V1.0 програмын үндсэн цонх дэлгэцэнд 

гарч ирнэ. 
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7. Хэрвээ та програмыг суулгах явцад алдаа гараад суухгүй байвал та компьютераа форматлаад 

шинэ үйлдлийн систем суулгаад үзээрэй.  

8. Хэдийгээр та тус програмыг туршилтаар ашиглаж байгаа боловч Байгууллагын Регистрийн 

дугаарыг үнэн зөв оруулаарай. Харин хувь хүн туршилтын програмыг ашиглахдаа иргэний 

регистрийн дугаараар ашиглах боломжгүй тул манай лавлах утас руу холбогдоно уу.  

9. Туршилтын хугацаанд Татварын нэгдсэн систем www.ebarimt.mn -ээс авсан POSAPI модулийг 

ашиглахгүй. Харин албан ёсоор ашиглах нөхцөлд POSAPI модулийн хадгалагдаж буй байрлалыг 

програмд зааж өгнө. 

10.  Туршилтын програмыг ашиглах явцад QR бааркод, Сугалааны дугааргүй баримт хэвлэх бөгөөд 

Баримтууд цэсэнд баримтын мэдээлэл хадгалахгүй гэдгийг анхаарна уу.   

11.  Туршилтаар хэвлэгдэж байгаа талон нь зөвхөн програмын үйл ажиллагаатай танилцах зорилгоор 

хэвлэгдэж байгааг анхаарч хэрэглэгчдэд өгөхгүй байхыг зөвлөж байна.  

12.  Та бүх бараа үйлчилгээний мэдээллийн санг үүсгэж, програмд оруулж, сайтар нягталж, талоноо 

хэвлэж үзсний дараагаар албан ёсны хувилбар луу шилжинэ үү.  

13.  Програмыг туршилтаар ашиглах явцад ямар нэг алдаа ажиглагдвал нэн даруй програм 

хөгжүүлэгч АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК-ийн  sales01@itexpert.mn имэйл хаяг руу мэдэгдэнэ үү.  

14.  Туршилтын хугацаанд хэрэглэгч тус програм өөрийн болгож , ашиглахад бэлэн болсон гэж үзсэн 

үедээ манай sales01@itexpert.mn хаяг руу POS Express v1.0 програмыг албан ёсоор ашиглах 

хүсэлтээ илгээнэ үү.  

 

http://www.ebarimt.mn/
mailto:sales01@itexpert.mn
mailto:sales01@itexpert.mn

