
Нова облачна услуга със 
складови функции без аналог 

на пазара



Характеристика на продукта

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

• 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. 

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 извършват 
корекции и да въвеждат нови данни на работния си компютър. 

• Услугата позволява управление на складови наличности и 
обработка на ревизии, трансфери и доставки.

Предимство: Услигата дава възможност ефективно да се 
управлява склада 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 касовия 
апарат. 



Типове абонаментни планове

ELTRADE CLOUD LIGHT – отдалечено 
програмиране

• Дистанционно във фискалното устройство могат да се 
програмират департаменти, артикули с цени и 
баркодове, други.  

• Освен за отчетите могат да се правят справки и за 
всяка отделна продажба.



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



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 офис-а

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

1. Наличности

• Информация за наличностите на артикули по 

артикулни групи и по обекти

• Възможност за извършване на ревизии

2. Документи

• История на извършените операции (ревизии, 

доставки, трансфери)

• Извършване на доставки

• Извършване на трансфери между обектите



Въпроси

За повече информация се свържете с търговския офис, с 

който работите или ни пишете на eltrade@eltrade.com



Благодарим за вниманието!


