
Инструкции за употреба

Облачна услуга за 

дистанционна връзка с касови апарати с марка 

ELTRADE



Характеристика на продукта

ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак 
касовите апарати на една фирма с базата й данни. Това 
позволява прехвърляне през интернет на информация в 
две посоки:

• Собственикът на касовия апарат или оторизирано от него
лице (например счетоводителя на фирмата) може да прави
справки от разстояние за отчетените от касовия апарат
продажби. За улеснение дневните и месечните отчети
могат да се импортират в счетоводната програма.

• На касовия апарат дистанционно могат да се програмират
департаменти, оператори, данъчни групи, артикули, цени,
клиенти.

• Услугата предлага и една функционалност, която е изцяло
в облака и не засяга комуникацията с касовия апарат. Тя
позволява да се следят складови наличности, както и да
се въвеждат документи за доставка, изписване и ревизия.

• ELTRADE Cloud е съвместима само с касови апарати с
марка ELTRADE.



Заявяване на услуга

• За да ползвате услугата ELTRADE Cloud, задължително условие е да
попълните и заверите нотариално Декларация за съгласие с Общите
условия за ползване (можете да се запознаете с тях на
cloud.eltrade.com) или да подпишете същата декларация с електронен
подпис на управителя на фирмата. Вместо от управителя документът
може да бъде подписан от упълномощено от него лице. Празна бланка
на декларацията може да бъде изтеглена от сайта.

• Изискването за нотариална заверка е от съображения за сигурност и

защита на фирмените ви данни.

• Предайте нотариално заверената декларация на сервизната фирма, с

която работите.

• Сервизната фирма ще се свърже с администратор на „Елтрейд“, за да

му предостави серийния номер (EDxxxxxx) на касовия апарат, неговия

регистрационен номер от НАП – #FDRID, номера на нотариуса,

заверил декларацията, и номера на самата декларация.

• След като данните бъдат въведени в системата най-късно до 5 дни,

администратор от „Елтрейд“ ще оторизира касовия апарат, след

което ще можете да се регистрирате на сайта и да следвате описаните

в инструкцията стъпки.



Регистрация

• Влизате на сайта cloud.eltrade.com и натискате бутон „Регистрация“ .

• Отваря се прозорец, в който въвеждате име, e-mail и парола.

• След като потвърдите регистрацията от линка, който ви е изпратен по

имейла, е необходимо да влезете в системата (Вход).

cloud.eltrade.com



Създаване на бизнес

• За да създадете вид дейност (бизнес),

натискате бутона „Добавяне на вид дейност

(Бизнес)“, въвеждате наименованието на

дейността и натискате бутона „Запази“. След

като преминете веднъж тази стъпка, при

следващите влизания системата директно

отваря екрана с въведените обекти.

Ако оперирате в различни сектори, можете да създадете 

отделни бизнеси за всеки един вид дейност. 

• Примери за един бизнес са пицария, железария,

кафетерия, лафка и т.н. Тоест, дейността трябва

да включва еднотипни обекти, които работят с

еднакви данни (артикули, оператори и т.н.).



Добавяне на обекти

• След като създадете бизнес, се отваря страница, на която можете да добавите
обектите, с чиито касови апарати ще се свържете дистанционно.

• Може да добавите

неограничен брой обекти.

Задължително трябва да

въведете наименованието

на обекта. По желание

можете да посочите и

неговия адрес.

• Ако имате повече от един

обект, се генерира списък от

обекти.



Добавяне на касови апарати

• Можете да добавяте касови апарати, само след като предварително сте 
подписали и нотариално заверили декларация за съгласие с Общите 
условия. След като предадете декларацията на сервизната фирма,  с 
която работите, те ще информират администратор на „Елтрейд“, който 
ще оторизира касовия апарат, като го добави в системата. 

• Ако сте изпълнили това условие, натиснете бутона „Добавете касов 
апарат“.

• В отворилия се прозорец е необходимо да въведете серийния му номер 
EDxxxxxx, както и регистрационния номер от НАП – #FDRID. Серийният 
номер може да се види от документите на устройството, а 
регистрационният номер - от свидетелството за регистрация. 

• Необходимо е също така да въведете номера на нотариуса, заверил 
декларацията, както и номера на самата нотариално заверена 
декларация. Нотариалната заверка се налага от съображения за 
сигурност на фирмените ви данни



Добавяне на касови апарати
• След като са извършени всички стъпки по регистрацията, списъкът с обекти и касови 

апарати изглежда по следния начин.

• Към един обект могат да бъдат добавени множество касови апарати.



Активиране на услугата

• Ако са изпълнени правилно всички 

стъпки, услугата по свързването на 

касовия апарат към Облака ще се 

активира до 5 работни дни от 

момента на въвеждането в системата 

на регистрационните данни от 

администратор на „Елтрейд“. 

• В случай че искате това да стане 

веднага, преди срока от 5 дни, трябва 

да влезете в меню „Сервизен режим“ 

на касовия апарат, подменю „Заявки“ 

и да изберете „Сервиз“. След като 

заявката премине успешно, касовият 

апарат ще изпрати всички отчети към 

Облака. В зависимост от броя на 

отчетите времето за изпращане може 

да бъде до няколко минути.

*Важно: Оригиналът на нотариално заверената декларация за 

съгласие трябва да се предаде в офиса на „Елтрейд“ от сервизната 

фирма до 7 календарни дни. Ако това не стане, услугата се 

деактивира.



Справки

• За визуализирането на справките 

е необходимо да изберете период. 

• Допълнително може да се 

използват филтри за обект и 

устройство.

• След избора на период справката 

се визуализира на екрана. Всички 

колони с цифри са предварително 

сумирани за улеснение. 

• Възможен е експорт на данните 

към Excel посредством бутона 

„Експорт“.



Справки

• При необходимост отчетът 

може да се види във вида, в 

който би се отпечатал от 

фискалното устройство. За 

целта е необходимо да се 

натисне линкът върху номера 

на отчета в справката.



Достъп до системата

• Като потребител, създал 

бизнеса, Вие сте негов 

собственик и имате пълни права 

над него.

• Само Вие можете да дефинирате 

обекти и да добавяте касови 

апарати към тях.

• Като собственик на бизнеса 

можете да дадете достъп на друг 

потребител до базата данни.

НИВО НА 

ДОСТЪП

Създава 

акаунт

Вижда 

справки

Въвежда 

номенклатури

Генерира складови 

документи

Собственик P P P P

Наблюдател P

Оператор P P

Администратор P P P

• Един потребител (например счетоводител) може да 

получи достъп до бизнесите на различни собственици.




