
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 фискалните 
устройства на една фирма с базата ѝ данни. Това позволява 
прехвърляне през интернет на информация в две посоки:

• Собственикът на фискалното устройство или оторизирано от него 

лице (например счетоводителят на фирмата) може да прави справки 

от разстояние за отчетените продажби. За улеснение дневните и 

месечните отчети могат да се експортират в Microsoft Excel.

• На касовия апарат дистанционно могат да се програмират 

департаменти, оператори, артикули с цени и баркодове, клиенти. 

Услугата предлага и една функционалност, която е изцяло в облака и не 

засяга комуникацията с фискалното устройство. Тя позволява да се 

следят складови наличности, както и да се въвеждат документи за 

доставка, трансфер и ревизия. 

ELTRADE Cloud е съвместима само с фискални устройство на 

„Елтрейд“.



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. 

http://cloud.eltrade.com/wp-content/uploads/2019/03/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_cloud.pdf


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 

e-mail, 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 търговия с 

хранителни стоки, ресторантьорство, търговия 

с авточасти 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 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 и обхвата на мрежата 

времето за изпращане може да бъде 

от няколко минути до около час.

*Важно: Оригиналът на нотариално заверената или подписана с 

електронен подпис 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.



Достъп до системата

• Като потребител, създал бизнеса, Вие 

сте негов собственик и имате пълни 

права над него.

• Само Вие можете да създавате нови 

обекти.

• Като собственик на бизнеса можете да 

дадете достъп на друг потребител до 

системата.

• Всеки един потребител, който искате 

да добавите, трябва преди това да се 

регистрира на сайта.
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• Един потребител (например счетоводител) може да 

получи достъп до бизнесите на различни собственици.



ELTRADE Cloud Mobile

За Ваше улеснение допълнително разработихме мобилно 
приложение, което осигурява достъп по всяко време до 
полезна информация за продажбите на фирмата.

Приложението показва набор от справки директно върху 
мобилно устройство, като визуализира графично:

 Дневен и седмичен оборот

 Оборот за предходни седмици

 Оборот по стокови групи за текущия ден и за предходни дни

 Най-продавани артикули за текущия ден и за предходни дни

Видът на справките зависи от абонаментния план. 

Ако клиентът ползва ниво Start, достъпва данните само за 
дневните и месечните обороти в стойност. 

В случай че абонаментът е за ниво Light или Premium –
получава справки и по артикули и стокови групи. 

Приложението ELTRADE Cloud Mobile може да се изтегли от 
Google Play Store и App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eltrade.cloud
https://apps.apple.com/app/id1531121921?fbclid=IwAR3O3y8h7QUJw6KzOVX99Z96fgM152B-dKGFEB-lFAYdM5IlkRA0y7mgo1g


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 Microsoft Excel посредством 

бутона „Експорт“.



Справки

• При необходимост отчетът 

може да се види във вида, в 

който се отпечатва от 

фискалното устройство. За 

целта е необходимо да се 

натисне линкът върху номера 

на отчета в справката.



• Можете да създавате нови 

групи, както и да добавяте 

нови артикули. 

• Номерът на групата се 

генерира автоматично. 

• В поле „Наименование“ 

въвеждате името на 

групата. 

Програмиране на групи артикули

ВНИМАНИЕ! Системата работи на принципа на синхронизация на цели бази данни. Ако към момента на добавяне на
касовия апарат в облака имате вече програмирани в него данни и искате да ги запазите, имайте предвид, че всяка
промяна на базата в облака се синхронизира при следваща връзка с касовия апарат. Това означава, че касовият апарат
ще заработи с базата на облака и ръчно програмираните преди това данни ще се загубят.



• От падащо меню “Група артикули” избирате 

артикулната група. В случай че нямате създадена 

такава до момента, можете да създадете нова.

Следващата стъпка е да попълните „Департамент 

артикул“, но това поле не е задължително. Ако все 

още нямате създаден, можете да добавите нов. 

• Номерът на артикула се добавя автоматично. В 

полето „Наименование“ изписвате името на 

артикула. Ограничението на текста е 20 символа.

• В полето „Цена“ изписвате цената на артикула, 

след което посочвате към коя ДДС група 

принадлежи той.

• Към артукулите можете да добавите и баркод чрез 

въвеждане с помощта на баркод скенер или ръчно 

от клавиатурата. Позволяват се до 30 различни 

баркодове за един артикул, които се отделят със 

запетая.

Програмиране на групи артикули



• Ако имате повече от един обект, можете да 

въведете различни цени на артикула за 

различните си обекти, след избор на “Цена по 

обекти”.

• С помощта на отметка можете да изберете 

някои от посочените опции. 

• С помощта на бутон “Промоция“ можете да 

настроите промоционална кампания на 

избрания артикул, както и да посочите нейната 

валидост.

• За да финализирате процеса, натискате

бутон “Запази”. 

Програмиране на групи артикули



• За да създадете нов департамент избирате от червения бутон горе 

вдясно “Добавяне на департамент”.

• Номерът на новия департамент се добавя автоматично, като 

следващ на последно въведения. 

• При желание за редакция, можете да променяте ръчно номерата и 

тяхната последователност.

Програмиране на департаменти



• В менюто „Департамент“ добавяте наименование на новия 

департамент, цена, ДДС група, както и с отметка отбелязате с 

какъв флаг и характеристика за продажба ще работи 

департамента. От тук можете да въведете максималната 

отстъпка и надценка за департамента.

• В полето “Тип на плащане за единична транзакция” избирате 

вида плащане за департамента, когато се използва в единична 

транзакция.

• Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни!

• За да финализирате процеса, натискате бутон “Запази”. 

Програмиране на департаменти



• След натискане на бутона вдясно “Добавете оператор” 

се отваря прозорец за въвеждане данните на 

оператора. От тук вие като собственик определяте 

правата на всеки ваш служител, който има достъп до 

фискалното устройство.   

• За да финализирате процеса, натискате бутон “Запази”. 

• Като собственик на бизнеса имате пълни права 

над него. В менюто оператори въвеждате 

имената на служителите, които ще работят с

касовия апарат и техните пароли. 

Програмиране на оператори



• Менюто “Клиенти” ви позволява да въведете данните за всеки свой клиент, с който работите. Това 

улеснява обслужването и издаването на документите при продажба. При издаване на фактура от 

касовия апарат касиерът трябва единствено да въведе ЕИК на клиента и останалите данни ще 

бъдат автоматично попълнени. 

Програмиране на клиенти



Програмирането на клиенти позволява 

въвеждането на:

• Номер на клиент (автоматично генериран)

• Име на клиент

• ЕИК на клиент

• ДДС номер на клиент

• Град

• Адрес

• Получател за фактури

Програмиране на клиенти



• От това меню получавате информация за наличностите по артикулни групи и обекти. 

• От тук можете ежедневно да следите актуалните наличности във всеки ваш обект. 

Бек офис - наличности



• За да започнете ревизия на избран 

от вас обект, от падащото меню 

избирате „Обект“, след което 

натискате бутона вдясно „Начало на 

ревизията“. 

• При извършване на ревизията, в 

колона „Наличност“, нанасяте 

реално изброеното количество. 

• В колона „Разлика“ автоматично ще 

се изпише разликата между 

изброената наличност и наличност 

по система.

• След като въведете всички налични 

количества и приключите ревизията 

от бутон „Приключи ревизията“, 

количествата на изброените 

артикули ще бъдат актуализирани.

Бек офис – наличности и ревизия



• В това меню можете да 

извършвате  доставки на стоки, 

както и трансфер на стоки от 

един ваш обект към друг.   

Бек офис – документи



• За да извършите доставки на стоки, от падащото 

меню избирате „Обект“, в който ще доставяте. 

• Следващата стъпка е избор на операция „Доставка“.

• В прозореца „Нова доставка“ въвеждате данните 

на новополучената стока и избирате доставчик или 

създавате нов такъв, след което приключвате 

доставката като натискате бутон „Запази“. 

Бек офис – нова доставка



• При избор на операция „Трансфер“ можете да 

прехвърляте стоки от един ваш обект към 

друг. Достатъчно е да изберете обекта, от 

който стоката тръгва и дестинацията, към 

която ще се извърши трансфера. 

• От падащото меню „Артикул“ посочвате 

артикулите и количествата , които 

трансферирате. 

• Eltrade Cloud запазва архив на всяка извършена 

доставка и ревизия. Архивът се запазва в XLS файл, 

който можете по всяко време да свалите на вашия 

компютър.

Бек офис – трансфер


