
Облачна услуга със складови функции

КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ ФИСКАЛНОТО СИ УСТРОЙСТВО В СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНА



Характеристика на продукта

ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак фискалните 
устройства на една фирма с базата й данни. 

• Собственикът на фискалното устройство или оторизирано от 
него лице (например счетоводителя на фирмата) може да прави 
справки от разстояние за отчетените от устройството продажби. 

Предимство: Услугата помага да се пести време и избегнат 
грешки при предаване на информацията към счетоводството. 

• На касовия апарат от разстояние могат да се програмират 
департаменти, оператори, клиенти, артикули с цени и 
баркодове. 

Предимство: Услугата облекчава значително работата на 

отговорните за това служители, които могат да въвеждат 

данни на работния си компютър. 

• Услугата позволява управление на складови наличности и 

обработка на ревизии, трансфери и доставки.

Предимство: Това дава възможност ефективно да се управлява 
складът без да са необходими инвестиции в далеч по-скъпи 
софтуери.



Типове абонаментни планове

ELTRADE CLOUD START

• Позволява на собственика на фирмата да даде 
права на своя счетоводител да вижда директно 
на работния си компютър дневните/ месечните 
отчети от фискалното устройство. 



Типове абонаментни планове

ELTRADE CLOUD LIGHT – отдалечено 
програмиране

• Дистанционно в касовия апарат могат да се програмират 
департаменти, артикули с цени и баркодове, други.  

• Освен за отчетите могат да се правят справки и за 
продажбите.



Типове абонаментни планове

ELTRADE CLOUD PREMIUM
- складови функции

Към функционалностите на първите две 
нива се добавя още една, 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, трансфер и 
ревизия. 



Типове абонаментни планове



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


Типове потребители

Ниво на 

достъп

Създава 

бизнес

Вижда 

справки

Вижда 

номенклатури

Генерира 

документи

Собственик ✔ ✔ ✔ ✔

Мениджър ✔ ✔ ✔

Оператор ✔ ✔

Наблюдател ✔



Специфики по типове потребители

1. Собственик (на бизнес)

 Всеки бизнес може да има само един потребител от тип „Собственик“

 Създава бизнес и добавя обекти и устройства

 Изпраща „покани“ на другите потребители

2. Мениджър

 Не може да създава нови обекти

 Трябва да бъде „поканен“ в системата

 Може да добавя устройства и потребители

3. Оператор

 Не вижда информация за обектите и устройствата

 Може да добавя номенклатури 

 Може да извършва операции в Бек офиса

4. Наблюдател

 Вижда единствено полето „Справки“



Справки

 Справка дневни отчети – обобщени данни от дневни отчети

 Детайлна справка дневни отчети – данни от дневни отчети с допълнителна 

информация за начало и край на отчета, разбивка по данъчни групи и 

други

 Справка по типове плащания – данни за типовете плащания обобщена по 

дневни отчети

 Месечни отчети – обобщена информация от дневните отчети по месеци

 Справка продажби по департаменти – информация за продажбите по 

департаменти включваща имена на департаменти, количества, обороти и 

други

 Детайлна справка продажби – данни за продажбите по издадени касови 

бонове включваща артикули, департаменти, цени и други.



Програмиране - Артикули 

ПРОГРАМИРАНЕТО НА АРТИКУЛИ ПОЗВОЛЯВА:

 Принадлежност към артикулна група

 Принадлежност към департамент

 Номер на артикул (автоматично генериран)

 Име на артикул

 Единична цена

 Данъчна група

 Списък от баркодове

 Допълнителни параметри

 Цени по търговски обекти

 Промоции



Програмиране - Департаменти 

ПРОГРАМИРАНЕТО НА ДЕПАРТАМЕНТИ ПОЗВОЛЯВА:

 Номер на департамент

 Име на департамент

 Цена

 Данъчна група

 Допълнителни параметри

 Тип плащане при единична транзакция

 Максимална отстъпка

 Максимална надценка



Програмиране - Оператори 

ПРОГРАМИРАНЕТО НА ОПЕРАТОРИ 

ПОЗВОЛЯВА:

 Номер на оператор (автоматично генериран)

 Име на оператор

 Парола за достъп

 Права за извършване на продажби

 Права за програмиране

 Права за издаване на отчети



Програмиране - Клиенти

ПРОГРАМИРАНЕТО НА КЛИЕНТИ ПОЗВОЛЯВА:

 Номер на клиент (автоматично генериран)

 Име на клиент

 ЕИК на клиент

 ДДС номер на клиент

 Град

 Адрес

 Получател за фактури



Бек офис

НАЛИЧНОСТИ

 Информация за наличностите на артикули по артикулни

групи и по обекти

 Възможност за извършване на ревизии

ДОКУМЕНТИ

 История на извършените операции (ревизии, доставки, 

трансфери)

 Извършване на доставки

 Извършване на трансфери между обектите



Време за въпроси

 Научете повече на cloud.eltrade.com

 За стартиране на услугата се обадете на вашия

търговски офис

 Или ни пишете на eltrade@eltrade.com



Благодарим за вниманието!


