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Вход, изход от програмата. Настройки
I. Вход в системата
1. Потребителско име и парола
При стартиране на всеки един модул на системата, програмата иска потребителско име (user
name) и парола, при което проверява дали потребителя, който иска достъп има дадени права за
това от администратора. Може да се стартира основния модул Административен клиент чрез
препратката с надпис ‘Склад’ върху десктопа. Иконата и изглежда като компютър. Ако няма такава
препратка потърсете на някой от харддисковете на компютъра, папка с име EltradeBackOffice. В
нейната под папка DetelinaBOS се намира файла AdminClient.exe, който трябва да се стартира. Това
е основния модул на програмата. Ако до сега модула не е бил стартиран или не са променяни
настройките му, в него се влиза с:
Потребителско име:
Парола :

admin
1

Фиг. 1. Вход в системата

Има възможност да се избере конкретна база данни, в която да се свърже програмата, като
настройките на връзката с базата с данни за разгледани в т. III.1. (виж Настройки на системата /
база с данни )
След като веднъж се стартира модула могат да се променят настройките, да се премахне
потребителското име по подразбиране и да се въведат нови потребители на системата.
Ако са променяни настройките, потребителя трябва да въведе своите потребителско име и
парола. Ако има разрешен достъп до модула, той се стартира и вече може да се работи с него. В
противен случай при некоректно въвеждане, на екрана ще се изведе съобщение: “Невалидно име
и/или парола.” След избор на бутона ОК (или клавиш Enter на клавиатурата) съобщението ще се
затвори и може да се направи нов опит за влизане в системата При три последователни грешки
достъпът ще бъде отказан.
Трябва да се има в предвид, че има значение как се въвеждат потребителското име и паролата
– с малки и/или главни букви, на кирилица или латиница. Те трябва да се въведат така, както са
били зададени от администратора в основния модул Административен клиент в Настройки /
Оператори на системата (виж т. 3. Оператори на системата. )

2. Първоначално инициализиране на модулите
За да могат да бъдат използвани, модулите трябва първоначално да бъдат инициализирани.
Най-вероятно тази стъпка вече е била направена от администратора инсталирал системата, но би
се наложило и след обновяване на изпълнимите файлове на програмата.
Инициализирането на модула става при първото му стартиране. Появява се прозорец със
съобщение: “Първо стартиране на модула на този компютър. Желаете ли модула да бъде
регистриран.” И сериен номер, който трябва да бъде потвърден т.е. трябва да се натисне бутон
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. Ако прозореца се затвори с
модула няма да бъде регистриран в
системата и няма да може да се дадат права на операторите да работят с него.

Фиг. 2.Регистриране на модулите

Тази регистрация няма нищо общо с това, кои модули са закупени и могат да се ползват.
Информация за закупените модули може да се види в основния модул Административен клиент,
в менюто Помощ / Регистрирани модули (виж тук).

II. Възможности за изход от програмата
1. Прекратяване сесията на текущия потребител
Възможно е само текущият потребител да излезе от системата, без да затваря прозореца й.
Тогава програмата остава активна, изчаква въвеждането на потребителско име и парола на
потребител ( който може евентуално и да е същия). Това може да стане по няколко начина:
 От меню Файл / Прекрати сесията (...) , като в скобите е посочено потребителското име
на текущия;



От бутона
(първия от лентата с бутоните под главното меню);
Чрез клавишна комбинация Ctrl+L.

2. Окончателен изход от системата
Начините са следните:
 С клавишна комбинация Alt+F4 или бутона
на заглавния ред (стандартните методи за
затваряне на прозорец в Windows);
 От менюто Файл / ИЗХОД.
При тези действия се затваря прозореца на програмата и може отново да бъде стартирана от
иконата на десктопа (работния плот на Windows) или папката, в която се намира.
По същия начин се прекратява и затваря сесията на текущия потребител във всички модули на
програмата.

III. Настройки на системата
В тази част са разгледани настройките на системата, като някои от тях са необходими за
започване на работата, а други за ефективно използване на възможностите на програмата. За това
е препоръчително настройките да бъдат прегледани още веднъж, след като потребителя се е
запознал с възможностите на програмата. Така ще може да улесни максимално работата си с нея.
В общия случай, настройките влизат в сила при повторно стартиране на модула, за който се
отнасят.

1. База данни
Ако не са направени коректни настройки на базата данни системата не може да работи и
при опит да се отвори някой от модулите ще изведе съобщение, че трябва да се коригират
настройките (Фиг. 3).
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Фиг. 3. Грешка при опит за свързване с Базата с данни

След потвърждаване на съобщението, програмата отново се връща в първоначалният екран за
въвеждане на потребителско име, парола и избор на база с данни. Програмата може да работи с
няколко бази данни едновременно, които предварително трябва да бъдат настроени посредством
Конфигурационният мениджър. Тези настройки се правят предварително при инсталацията на
програмата.

2. Регистрация
Във всички модули, при избор на Настройки / Регистрация се отваря прозорец като при
инициализирането им (Фиг. 2). Няма значение с кой от двата бутона ще бъде затворен, защото не
може да се извърши повторно първоначалната инициализация.

3. Оператори на системата
От настройките на операторите на системата зависи кой потребител какви права ще има, с кои
модули и техни функции може да работи. Настройките се правят в основния модул
Административен клиент (AdminClient.exe), като се избере Настройки / Потребители на
системата. Така се отваря прозорец (прозореца Потребители на системата) със списък с всички
потребители с информация за номер, ниво на достъп, потребителско име, име и фамилия, активен
и външен код. Значението на полетата от таблицата е пояснено по-долу в изложението. Стандартно
потребителите в базата са два:
1. Администратор с потребителско име admin с парола ‘1’.
2. Профил за одитор с потребителско име oditor. Използва се от проверяващите лица на НАП.
Тези два потребителя не могат да бъдат изтрити.
a.
Задаване на нов потребител
Нов потребител се задава като в прозореца Потребители на системата се избере бутон
. Така се отваря друг прозорец – Данни за потребител на системата (Фиг. 4), в който
трябва да се попълнят полетата:
 Номер – уникален. Не може да има двама оператора с един и същи номер. По подразбиране
системата предлага първия свободен след най-големия съществуващ, но може да се въведе
и друг;
 Ниво на достъп – възможни са три нива на достъп:
- Администратор – има най-големи права. Само оператор с администраторски права може да
променя системните настройки, в които се включват и настройките за потребителите, но
не може да извършва продажби от терминалите. Ако администратор иска да извършва
и продажби трябва да си създаде и друг оператор с ниво на достъп касиер. Може да има
няколко администратора;
- Потребител – има права за работа само с модулите и функциите, които са му разрешени от
администратора. Не може да променя настройки, нито да регистрира продажби на
терминалите;
- Одитор – Има права до всички модули, настройки и справки в системата без възможност за
редакция. Този потребител и профил не може да бъде изтрит.
- Касиер – само той може да извършва продажби на терминалите.
 Потребителско име (user name) – задължително се задава. Това е името, което се въвежда
при вход в модул, а за касиер – за да започне регистриране на продажби. Затова е добре
потребителското име на касиера да е кратко и ако той има само цифрова клавиатура, името
трябва да бъде само от цифри. Не може да има две еднакви потребителски имена.
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Програмата е чувствителна към малки и главни букви, затова когато се изисква
идентификация, потребителското име трябва да се напише по същия начин, както е било
зададено в това поле;

Фиг. 4. Данни за потребител на системата.



Парола – комбинация от букви и цифри, за касиер отново е добре да бъде само от цифри.
При въвеждането се визуализира с ‘*’ за всеки въведен символ;
 Потвърждение на паролата – ако не се въведе същата поредица от символи, програмата
ще изведе съобщение за грешка и ще очаква коригиране. При въвеждане отново се
визуализира с ’*’;
 Име и фамилия – за администратор и потребител това са данните, които присъстват при
издаване на документ, а за касиер се отпечатват на касовия бон;
 Външен код – използва се при синхронизация с външни системи. На практика това е кода на
потребителя в другата система.
 Достъп до складове – потребител и администратор трябва да имат достъп до поне един
склад, за да могат да въвеждат или извеждат стока от тях. Разрешението за работа с
модулите, в които се извършват тези операции не е достатъчно. По подразбиране няма
разрешение за работа с нито един склад, следователно трябва да се постави отметка. Как
се задават нови складове - виж т. 4.6. Складове.;
 Достъп до функции:
Не всички потребители имат равни права. До кой функции имат достъп се определя от
поставените отметки в дясната част на прозореца наречена Достъп до функции. Същото важи и за
потребителите и администраторите (с тази разлика, че администраторите могат да влезнат в
настройките и да си осигурят достъп до всичко). Отметка се поставя с щракане с ляв бутон на
мишката в квадратчето пред опцията. Розовото кръгче пред опцията означава, че тя е функция, а
зеленото – модул на системата. Списъците с функциите за различните нива на достъп са различни
и се променят след избора на нивото. По подразбиране няма разрешение за нито една функция.
За улеснение може да се избере и зареди шаблон с предварително подготвени права на
потребителите. Избора се прави от падащият списък на шаблоните, след което трябва да се зареди
с натискането на бутона Зареди
Избира се бутон

и шаблона с желаните права за потребителя.
,за да се запишат настройките.
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При опит да се въведат недопустими стойности за някое от полетата (например дублиращи се
потребителски имена или номера на различни потребители, или да се остави не попълнено полето
- потребителско име) при натискане на бутон
, програмата извежда предупреждаващо
съобщение в зависимост от грешката и не позволява да се извърши записа, докато не се коригират
данните.
b. Шаблони потребителски права
Създаването на шаблоните става от основното меню Настройки / Шаблони потр.права
. Програмата отваря екрана на Фиг. 5,Error! Reference source not found. в
който се виждат предварително създадените шаблони. При маркиране на някой от шаблоните се
виждат правата зададени за него. Те могат да бъдат променяни. При добавяне или премахване на
дадено право е необходимо промяната да се запише с натискане на бутона Запис
Създаването на нов шаблон става с натискането на бутона Операции

.
и избор

на опцията
. Необходимо е да се зададе име на шаблона, да се избере новото на
достъп и да се дадат необходимите права след което да се потвърди с натискане на бутона Запис
. Програмата извежда съобщение “Потвърдете за запис на нов шаблон:‘………….‘“,
при потвърждението на което името на новият шаблон се появява в списъка.

Фиг. 5. Шаблони потребителски права.

Правата, които могат да се дадат на различните потребители са описани в таблицата.
 ФУНКЦИЯ
ЗА КАСИЕР *
Разрешени свободни отстъпки
Разрешени приключване на
касови терминали
Разрешена смяна на цена в
момент на продажба
Разрешено списък с артикули

ЗНАЧЕНИЕ
Потребителя ще може да дава отстъпка, при продажба,
от предварително създадените.
Потребителя ще има достъп до функцията за
приключване на касовите терминали и пускането на
отчет.
Потребителя ще има право да смени цената на артикула
в момента на продажба (зависи и от настройките на
артикула).
Потребителя ще може да преглежда списъка с
артикулите (ще може да използва функцията за
отваряне на група).
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Разрешено издаване на служебни
бележки
Разрешено наблюдение на
налични количества
Разрешен достъп до междинен
касов отчет
Разрешен достъп до приключени
клиентски сметки
Разрешено сторно в открита
клиентска сметка
Разрешено служебно въвеждане /
извеждане на суми
Разрешено издаване на фактури

Потребителя ще може да издава служебни бележки
(копия на бонове и отчети).
Потребителя ще има право да използва функциите за
наблюдение на наличните количества в склада.
Потребителя ще има възможност за пускането на
междинен (справочен) касов отчет.
Потребителя ще има достъп до функциите свързани с
преглед и редакции на приключени клиентски сметки.
Потребителя ще може да отказва артикули (VOID) от
текущо започната продажба.
Потребителя ще има прави да въвежда и извежда суми
в програмата и фискалното устройство.
Потребителя може да издава фактура при продажба
както и фактура към издаден касов бон.
Разрешени допълнителни типове
Потребителя ще може да приключва бележката с тип
плащания
плащане различен от „В БРОЙ” (ако има създадени).
Разрешено наблюдение на
Потребителя ще има достъп за наблюдение на
покупни цени
покупните цени.
Разрешено връщане на стоки
Оператора ще има възможност за връщане на стоки
(извършване на сторно операции).
Разрешено повече от един тип
Потребителя ще има възможност за използване на
плащане в касов бон
няколко типа плащане в един бон (смесено плащане).
Разрешено сторно в междинно
Потребителя може да прави VOID в междинно
приключена клиентска сметка
приключена клиентска сметка.
Разрешен достъпа до маси
При ресторантски продажби, потребителя ще може да
отворени от друг оператор
работи с маси отворени от друг оператор
Разрешена редакция на процент
Потребителя ще има право да променя % сервиз в
сервиз (ресторант)
момента на приключване на продажбата.
Разрешено сливане и разделяне
Потребителя ще има достъп до функциите по сливане и
на сметки (ресторант)
разделяне на сметки използвани в ресторантски режим.
ДОСТЪП ДО ФУНКЦИИ - ЗА АДМИНИСТРАТОР, ПОТРЕБИТЕЛ И ОДИТОР**
Разрешено редактиране на
Потребителя има достъп до Настройки / Складови
номенклатури
номенклатури и възможност да ги редактира.
Разрешено редактиране на
Може да добавя, редактира и изтрива на артикул,
артикули и групи **
артикулна група, група за печат, рецепта. Също може да
променя видимите колони в прозореца на артикулите.
Разрешен преглед на събития
Потребителя може да преглежда събитията от Дневници
/ Събития.
Разрешен достъп до дневници
Потребителя може да преглежда дневниците
Разрешена смяната на цени на
Може да създава, редактира и изтрива данни за клиенти,
артикулите, редактиране на
доставчици, карти за отстъпки.
контрагенти, групи и карти за
Може да редактира цените на артикулите, но не може да
отстъпки
променя други параметри (освен ако не му е разрешено
с друга отметка).
Разрешени артикулни отчети
Потребителя има достъп до справките за артикулите.
Разрешено редактиране на
Потребителя може да редактира документи за доставки
документ
и изписвания.
Разрешено сторниране на
Може да сторнира документи за доставки, изписвания,
документ
последна ревизия, касова продажба
Разрешена работа със затворени
Потребителя ще може да използва функциите свързано
сметки
с приключени сметки (преглед, сторниране, издаване на
фактура и др.).
ДОСТЪП ДО МОДУЛИ - ЗА АДМИНИСТРАТОР, ПОТРЕБИТЕЛ И ОДИТОР**
ПОС станция за ресторант
Има
достъп
до
модула
за
маркиране
(административната част) без право на маркиране
Модул „Поръчки“
Има достъп до модул „Поръчки“. Може да създава
поръчки.
Модул „Доставки”
Има достъп до модул „Доставки“ Може да въвежда
доставки.
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Има достъп до модул ‚Изписване“. Може да извежда
стока от склада.
Има достъп до модул
„Ревизии“. Може да прави
„Ревизии”
Има достъп до модул „Административен клиент“. Може
да отваря номенклатурите артикули, контрагенти,
клиентски карти и да ги редактира в зависимост от
разрешените му функции.
Може да прави отчети на оператори и терминали,
служебно въвеждане и извеждане на суми.
Има достъп до модул „Собствено производство“
Има достъп до модул „Брак“
Има достъп до модул „Каса“
Има достъп до модул „Разпад“
Има достъп до модул „Дебитни и кредитни известия“
Списъка Достъп до функции

* Функции разрешени само за касиер. Използват се в модула за продажби.
** Функциите за Администратор, Потребител и Одитор за идентични. На ниво Администратор и
Потребител могат да бъдат давани различни права и достъп до различни модули, докато Одитора
има достъп до всички модули без възможност за редакция и смяна на настройките. Разликата в
различните типове потребители е описана по-горе.
За изтриването на определен шаблон е необходимо да се натисне бутона Операции
и избор на опцията
. Програмата извежда съобщение “Потвърдете
за изтриване на шаблон ‘………‘ “ потвърждението на което премахва избраният шаблон от списъка.
c. Редактиране на настройките за съществуващ потребител
Настройките за вече въведен потребител могат да бъдат променяни по следния начин:
 В отворения прозорец Потребители на системата (отваря се от менюто Настройки /
Оператори на системата), се избира потребителя, чиито настройки ще се коригират, като
се натисне произволен бутон на мишката върху него;
 При натискане два пъти бързо левият бутон на мишката върху реда на потребителя, се
отваря прозорец Данни за потребител на системата (Фиг. 4), с попълнените данни за
редактирания потребител;


Правят се необходимите корекции и прозореца се затваря с бутон
запишат промените или с

, за да се

, ако потребителя реши да остави старите данни.

d. Изтриване на потребител
За да се изтрие оператор на системата трябва в отворения прозорец Потребители на
системата да се избере оператора и да се натисне бутон
. Програмата ще изведе
предупредително съобщение: “Желаете ли да изтриете оператор: ‘No – (потребителско име)
име и фамилия ”. След потвърждаването му, оператора ще бъде изтрит.
e. Сортиране на таблицата с потребителите
Таблицата с потребителите може да бъде сортирана по всяка нейна колона, чрез натискане на
ляв бутон на мишката върху заглавието й. Първото сортиране ще бъде в нарастващ ред, а при
следващ избор на колоната – в намаляващ.
f. Забележка:
Когато потребителя е активен, стойността на неговото поле, в колоната Активен е ДА в
прозореца Потребители на системата. Тогава ако се направят промени по неговите данни и тези
промени са свързани с модула, с който работи, те ще влязат в сила при следващото стартиране на
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съответния модул. Т.е. той ще завърши текущата сесия на модула, с който работи при старите
настройки.

4. Складови номенклатури
В Настройки / Складови номенклатури, потребителя може да определи какви да бъдат
данъчните групи, типовете плащания (както за фискалното устройство, така и при изписване от
склада), валутите използвани в програмата. Чрез това меню също се задават мерните единици за
артикулите, фиксираните времеви периоди използвани при справките, настройват се документите,
оказват се причините за корекции на наличности при различните операции, задават се свободни и
фиксирани отстъпки и надбавки, както и основни данни за обектите на фирмата.
4.1 Данъчни групи
При избор на Настройки / Складови номенклатури / Данъчни групи (ДДС)
се отваря прозорец, в който могат да се добавят и изтриват данъчни групи. По подразбиране
съществуват въведени четирите данъчни групи използвани в България. След като се направят
желаните промени по данъчните групи, за да се запишат, прозореца се затваря с бутони
и след това

или само

.

Фиг. 6.Номенклатура ДАНЪЧНИ ГРУПИ

a. Добавяне на данъчна група
Нова данъчна група се добавя с бутон
. Тогава се появява нов ред в след
последната съществуваща данъчна група, чиито полета трябва да се попълнят. Избира се полето,
като се щракне еднократно върху него с ляв бутон на мишката, при което то се маркира в синьо и в
него може да въвежда съответната стойност. Задължителните полета са No:, Име и ДДС, като не
може да има две данъчни групи с един и същи номер. Полето Описание не е задължително, но
текста изписан в него, заедно с името на групата се извежда навсякъде, където се иска избор на
данъчна група.
Движението между полетата в прозореца може да стане по два начина:
 С мишката – при натискане на ляв бутон на мишката върху някое поле, то се маркира в
синьо и може да се въведе стойността. След което отново се избира поле с ляв бутон на
мишката;
 С клавиатурата – с клавиш Tab се извършва движение между елементите на прозореца.
При попадане върху таблицата с данъчните групи, движението между нейните полета
се извършва със стрелките на клавиатурата. При въвеждане на стойност в полето, тя се
потвърждава с Enter, за да може да се премине към следващото поле отново със
стрелките.
b. Редактиране на съществуваща група
Редактирането на група или на някое нейно поле става, като се натисне върху него с ляв бутон
на мишката, за да се избере и след това се въвежда новата стойност на полето. Ако потребителят
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иска да промени само част от стойността на полето, трябва да натисне още веднъж ляв бутон, за
да се маркира само текста. Тогава със стрелките на клавиатурата или с мишката може да се движи
из текста в полето и да се коригира.
c. Изтриване на данъчна група
Ако някоя от групите е ненужна може да се изтрие, като се избере с натисне на бутон на мишката
в някое нейно поле и след това се натисне бутона
. Програмата извежда
предупредително съобщение: “Желаете ли да изтриете данъчна група N_” след
потвърждаването, на което групата ще бъде изтрита.
Не може да се изтрие данъчна група, която се използва, т.е. има артикули ориентирани към нея.
Същото важи и за останалите номенклатури. Ако са използвани, където и да е в програмата, те не
могат да бъдат изтрити.
4.2 Типове плащания ФУ
От Настройки / Складови номенклатури / Типове плащания
се отваря
прозореца, в който се редактират възможните за използване типове плащания, които се използват
във фискалното устройство. Съществуващото по подразбиране е В БРОЙ.

Фиг. 7.

Номенклатура ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Добавянето, редактирането и изтриването на тип плащане става по същия начин, като при
данъчните групи (виж 4.1. Данъчни групи.). Задължителните полета на тази номенклатура са No,
Име, Курс, Валута. Номера на типа плащане отново е уникален. Полето основно е само
информативно. Основното плащане е винаги В БРОЙ и не може да се променя, нито да се изтрива.
За всеки тип плащане трябва да се зададе номер и име за фискалното устройство.
Програмата по подразбиране предлага номер едно. Стойността се променя с избор от падащия
списък. Валидните номера плащания за фискално устройство са от 1 до 11 и са фиксирани спрямо
изискванията на наредба H18 към фискалните устройства. Т.е. в програмата може да има много
типове плащане, но всички те трябва да имат номера за ФУ от 1 до 11.
4.3 Видове плащания
От тази номенклатура се настройват видовете плащания при изписване на стоки от склада.
Избира се от Настройки / Складови номенклатури / Видове плащания. Единственото
съществуващо по подразбиране е плащане В БРОЙ.

Фиг. 8.Видове плащания
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Добавянето, редактирането и изтриването става като при разгледаните до тук номенклатури (виж
4.1. Данъчни групи.). Всички полета са задължителни, а номерата на видовете плащания трябва да
са уникални. Полето фискално указва дали е задължително издаването на фискален бон при
приключване на документ за изписване или не.
4.4 Валути
След избор на Настройки / Складови номенклатури / Валути може да се задават нови валути,
които да се използват за по-лесно въвеждане и преизчисляване на цени, при създаване на артикули,
при въвеждане на доставки или продажби (Фиг. 9).
След като вече е въведена валутата, нейния курс освен от този прозорец може да се задава и от
Файл / Валутни курсове (клавиш F12 на клавиатурата или бутона
от реда с бутоните). До
последното меню имат достъп и потребители, докато до настройките имат достъп само
администраторите.
Ако има зададен курс за някоя от валутите, може например при създаването на артикул, цената
му да се зададе в съответната валута, при което програмата автоматично изчислява цената в лева
и я изписва над полето.

Фиг. 9. Номенклатура ВАЛУТИ

Добавянето, редактирането и изтриването на запис за валута става аналогично на описания в
точка 4.1. Данъчни групи начин. Полетата Чужда и Основна са само информативни и не могат да се
променят, защото винаги основната е ЛЕВА, а всички останали са чужди. Стойността в полето
Последно обновена се променя автоматично при задаването на нов курс. Всички останали полета,
с изключение на Знак са задължителни, а номера на валутата отново трябва да е уникален.
4.5 Мерни единици
В Настройки / Складови номенклатури / Мерни единици
се задават
допълнителни мерни единици улесняващи работата на потребителя. Те се делят на първични и
вторични. Първичните са основните – тези, които най-често се използват. При избор на първична
единица от лявата част на прозореца, в дясната се появява таблица със съответстващите й
вторични. Съществуващите по подразбиране са:
 основна Бр. (брой), която работи само с цели количества и има под единици Стек, и
Каса;
 Основна Кг. (килограм), работи и с дробни стойности, има въведени под единици Тон, и
Грам.
 Основна Литри (литър), работи и с дробни стойности, има въведени под единица
Милилитър
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Фиг. 10. Номенклатури МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Добавяне на първична мерна единица
Добавянето на първична мерна единица става с избор на бутон
, който се намира
под таблицата с първичните (в лявата част на прозореца). Така се отваря прозорец Добавяне на
Първична мерна единица (Фиг. 11), в който трябва да се попълнят полетата:
 Номер – задължително поле. Номерата на всички мерни единици трябва да са различни;
 Означение – това са символите, които се изписват при избор на единицата навсякъде в
програмата;
 Описание – полето не е задължително.
 Само цели количества – от бутона със стрелката, в дясно от полето се избира ДА или
НЕ. Ако единица е отбелязана за работа само с цели количества, то за артикулите, които
са с нея ще може да се правят доставки и изписвания само по цели единици.

Фиг. 11. Добавяне на първична мерна единица.

Фиг. 12. Добавяне на вторична мерна единица.
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Прозореца за добавяне на мерна единица се затваря с бутон
, след което ще може
да се добавят вторични единици към създадената или да се редактират съществуващите първични.
Ако прозореца се затвори с
мерната единица няма да се създаде.
Редактиране на първична мерна единица
За редактиране с двойно щракване на ляв бутон на мишката се отваря прозореца за
редактиране на мерна единица, в който са изписани въведените вече стойности за нея. Правят се
корекциите и прозореца се затваря с
.
Изтриване на първична мерна единица
Мерната единица се маркира (натиска се бутон на мишката върху нея) и се избира бутон
, намиращ се под таблицата с първичните.
Не може да се изтрие единица, която има вторични под единици Трябва преди това да се изтрият
те.
Добавяне на вторична мерна единица
Вторична мерна единица се задава към конкретна първична, затова трябва първо да се избере
първичната. Тогава, в дясната част на прозореца се появява таблицата със съответстващите и
вторични. Избира се бутон
, който е под нея и така се отваря прозорец (Фиг. 12), в
които пише към коя единица се добавя вторична. Трябва да се попълнят полетата. Смисъла на
Означение и Описание е същото, като при първичните единици. Курс към основна задава
отношението на вторичната към първичната. Например, за вторична единица-грам към основнакилограм, стойността е 0.001, защото грама е 0.001 от килограма. Въведените данни се записват с
бутон
.
Факта, че вторична мерна единица се задава към конкретна първична позволява да съществуват
еднакви по име вторични под единици, към различни първични. Всъщност възможно е и да има две
еднакви по име, но с различно значение (отношение) вторични към една първична, тогава
потребителя може да ги различава по описанието им.
Редактиране на вторична мерна единица.
Редактиране на вторична мерна единица няма. Ако е необходимо да се направят, промени се
изтрива съществуващата и се създава нова.
Изтриване на вторична мерна единица.
Избира се единицата от списъка и се натиска бутон
, който е под нея в лявата част
на прозореца. Програмата извежда предупредително съобщение, след потвърждаването му,
единицата ще бъде изтрита.
4.6 Складове
Ако са налични няколко физически склада е добре, те да бъдат зададени в тази номенклатура.
Тогава ще бъде възможно да се следят наличностите във всеки от тях.
За да могат да се използват няколко склада в програмата, трябва да е разрешена работата с
много складова структура. Това се вижда от менюто Помощ / Регистрирани модули. (виж
Регистрирани модули.).

Фиг. 13. Номенклатура СКЛАДОВЕ

14

ТИС „Детелина”
Настройки на ТИС „Детелина”

Част III, т. Настройки на системата

Задаването на нов склад става с бутон
и попълване на полетата. Задължителните
са Номер и Наименование. Последното поле е МОЛ (материално отговорно лице) и в него може да
се зададе името на потребителя отговорен за работата с този склад.
Само задаването на склада не е достатъчно. За да може да работи с него даден оператор,
трябва да му бъде разрешено от Настройки / Оператори на системата (виж т.3 Оператори на
системата). Ако потребител има разрешение да работи само с един склад, то той може да извежда
стока от него и да я прехвърля в друг, за който няма разрешение за работа.
4.7 Документи
При редактирането на тази номенклатура се задават използваните в програмата документи.
Това могат да са както документи, които се разпечатват, така и такива, които само се получават.
При работа с програмата, когато е необходимо да се избере тип документ, това става чрез
посочването му в падащ списък. За да е наличен документа в падащия списък, то той трябва преди
това да е бил въведен в Настройки / Складови номенклатури / Документи
отговаря на определени условия зависещи от конкретната операция.

и да

Фиг. 14. Номенклатура ДОКУМЕНТИ

Добавянето, редактирането и изтриването на документ е като при останалите номенклатури
разгледани до тук. Значението на полетата е следното:
 Номер – задължително поле. Стойността в него трябва да е различна за всеки документ;
 Наименование – също задължително поле. Името зададено в него се изписва на
останалите места в програмата, когато е необходимо да се избере документа;
 Данъчен – може да има две стойности: ДА или НЕ. Избира се от падащото меню, което
се появява след натискане на ляв бутон на мишката (бавно, последователно два пъти);
 Описание – записва се допълнителна информация за значението на съответния
документ. Полето не е задължително и информацията в него фигурира само тук;
 Име на файла образец – тук трябва да се зададе името на файла, който е бланка за
документ, който ще се отпечатва. По-лесно e вместо да се напише името, файла да се
намери. Това става по следния начин: когато е избран съответния документ (избрано е
някое негово поле), за които ще се задава файл образец, се натиска бутон
, който отваря прозорец Избор на файл – образец, подобен на този за отваряне на
документ в приложение на Windows. Намира се файла и се избира бутон Open.
Обикновено файловете – образци (templates) се намират в …\Administrator\Templates.
Там има отделна папка за файловете-образци за отделните операции. Например за
опростена
фактура
при
изписване
файла
е
…\Administrator\Tamplates\SalesTml\Simple_Invoice.frf. Останалите файлове са посочени
в следващата таблица:
Папка
..\Templates\DeliveryTml
..\Templates\SaleTml

..\Templates\InpectionTml
..\Templates\ScrapTml

Файл
StorageReceipt.frf
CreditNotice.frf
DebitNotice.frf
Razpiska.frf
Simple_Invoice.frf
Tax_Invoice.frf
Protocol_inspection.frf
Scrap_report.frf

Пояснение
Стокова разписка за доставка*
Кредитно известие при получаване*
Дебитно известие при получаване*
Стокова разписка при продажба
Опростена фактура при продажба
Данъчна фактура при продажба
Протокол за ревизия*
Протокол при бракуване*
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Protocol_ReqDelivery.frf
Manufacture_report.frf
Consig_report.frf
Razpiska.frf
Tax_Invoice.frf

..\Templates\TransferTml
..\Templates\DebitCreditTml
..\Templates\InvoiceToBonTml
..\Templates\RestoreVatTml

Transfer_report.frf
Credit_report.frf
Debit_report.frf
InvoiceToBon_report.frf
RestoreVat_report.frf

Протокол при заявка за доставка*
Протокол при производство*
Консигнационен протокол*
Разписка при трансформиране на
консигнация в изписване
Данъчна фактура използвана при
трансформиране на консигнация в
изписване
Протокол за трансфер*
Кредитно известие при издаване*
Дебитно известие при издаване*
Фактура към издаден касов бон*
Искане за възстановяване на ДДС*

Отбелязаните с ‘ * ’ са фиксирани темплейти и съответния модул работи само с този документ.
Това означава, че например, ако потребителя разпечатва протокол за извършената ревизия, той
винаги ще бъде с файл-образец Protocol_inspection.frf и той не се задава от номенклатурата
документи.
Тези файлове, за които е необходимо да се настройва файл-образец са само за модулите
Изписване и Консигнация.






Пазене на копие – има значение за документите, които се отпечатват. Може да има две
стойности: ДА или НЕ. Избира се от падащото меню, което се появява след натискане на
ляв бутон на мишката, последователно два пъти и бавно. Ако стойността е ДА,
независимо дали документа е отпечатан или не, се пази негово копие в указана папка на
компютъра;
Брой копия – важи само за отпечатваните документи. Това е броя копия, които ще бъдат
отпечатани след натискане на бутона
. Ако стойността е 1, ще бъде
отпечатан само оригинала;
Път към принтера под MS-DOS – Ако съществува принтер, на който ще се печатат
документи в МS-DOS режим, пътя до него се задава в това поле. Ако принтера е свързан
към компютъра, на който се правят настройките (локално), стойността в това поле е
“LPT1”, в противен случай трябва да се зададе пълния път до принтера (име на
компютъра / име на принтера, така както се вижда по мрежата).

За тази номенклатура също важи, че не може да се изтрие документ, който се използва.
4.8 Времеви периоди
Времевите периоди, които се използват при справките се задават първоначално от Настройки
/ Складови номенклатури / Времеви периоди
. Това са строго фиксирани
периоди, които се използват по-често и е по-лесно вместо да бъдат задавани като произволни
периоди с определяне начални и крайни, на дата и час, да се избират от меню. Прозореца, в който
предварително се задават, съдържа два основни бутона под заглавната лента – Часови периоди и
Времеви периоди, за превключването между двете.

Фиг. 15. а) ЧАСОВИ ПЕРИОДИ

Фиг. 16. б) ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ
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Часови периоди
Когато е избран бутон
(избрания бутон е хлътнал), в прозореца е
таблицата на часовите периоди (ЧП) и тогава те могат да се редактират, добавят и изтриват.
Добавянето става с бутон
и попълване на полетата в новопоявилия се ред.
По принцип може да съществуват препокриващи се във времето часови периоди, но трябва да
се има в предвид, че операциите направени за общия интервал от време и за двата периода ще
влизат и в справки направени и за двата периода. Ако например справката е за продажби сумата от
продажбите от двете справки ще бъде повече от всички продажби за двата периода, точно с
продажбите, общи и за двата интервала.
Тогава добре е ако има два последователни периода, края на първия, да се разминава с
началото на втория, поне с една секунда. Ако това не е така, а например първия завършва в 12:00:00
и втория също завършва 12:00:00, то тогава те имат една обща секунда При извършване на
продажба попадаща точно в тази секунда (въпреки, че е малко вероятно), тя ще попадне в справките
и за двата периода.
Трябва да се имат в предвид настройките на периодите при правенето на справките
Редактирането и изтриването е аналогично на това при останалите настройки.
Времеви периоди
При избран бутон
следния начин:







, се добавят допълнителните времеви периоди по

Натиска се бутон
;
Въвежда се име на периода (полето ВП наименование);
Избира се единица (денонощие, седмица, месец, година), с която ще се измерва
периода, в полето ВП мярка (натиска се ляв бутон на мишката, два пъти бавно в полето,
за да се появи стрелката и с нея се избира от възможните);
В полето ВП начало се въвежда броя на мерните единици, преди които е започнал
съответния период спрямо текущия момент;
В полето ВП дължина се въвежда броя мерни единици, който продължава периода;
След натискане на бутон
в полето Тек.стойност се визуализира периода,
който се формира според въведените стойности спрямо текущия момент. Това поле
служи на потребителя да прецени дали периода, който е задал е всъщност желания. Ако
не е, може да редактира предишните полета и пак да провери.

4.9 Причини за корекция на наличности
За промяната на наличните количества на стоките трябва да има причина. Обикновено това е
извършването на някаква операция над тях (например Доставка, Изписване, Бракуване). По
подразбиране например причината за корекция на наличност при доставка е нормална доставка,
но може да се зададе и друга от Настройки / Складови номенклатури / Причини за корекция на
наличности
.
В този прозорец, в лявата част има отделен бутон за всеки тип операция. При избор на бутона
в дясната част на екрана се виждат съществуващите причини за съответната операция и могат да
се задават нови, да се редактира и изтриват. Това става както при останалите номенклатури. Вместо
да се избира съответния бутон, може да се използва клавишната комбинация изписана върху него.
На операциите Заявка за доставка и Поръчки има и опция Забранен за редакция. Посредством нея
може да се забранят документи от тези типове с определените основания за редакция – т.е. няма
да има възможност вече създаден документ да се коригира.
Не може да се извърши операция, за която няма зададена причина. При опит програмата ще
изведе предупредително съобщение, а потребителя ще трябва да зададе причина, ако иска да
извърши действието. Причините могат да се използват като допълнтиелни критерии за сортиране и
филтриране при справките.
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Фиг. 17. Номенклатура ПРИЧИНИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА НАЛИЧНОСТИ

4.10
Операторски отстъпки / надбавки
Свободните отстъпки и надбавки се правят от терминала за продажби, но преди това трябва да
са били зададени в Настройки / Складови номенклатури / Свободни отстъпки / надбавки
и съответния касиер, който работи на терминала трябва да има
разрешение да прави отстъпки (задава се при настройките на потребителите – виж т.3 Оператори
на системата). Не съществуват отстъпки по подразбиране.

Фиг. 18. Номенклатура ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

Добавянето, редактирането и изтриването им става по познатия вече начин. Значението на
полетата е следното:
 Номер – задължително поле. Номера трябва да бъде уникален;
 Тип – задължително поле. Избира се от падащия списъка след избора на стрелката, която
се появява при избор на полето. Текста от това поле се изписва и на терминала за продажби,
при избора на отстъпка;
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Наименование – текста, който се изписва на терминала за продажби, по който се избира
отстъпката (надбавката) и на касовия бон;
Стойност – стойността на отстъпката (надбавката) в проценти;
Промяна – това поле може да има една от две стойности: ДА или НЕ, която се избира от
падащ списък. Когато стойността е ДА, касиера може да променя стойността (процента) на
отстъпката (надбавката) стига да има разрешение за това в Настройки / Оператори на
системата. Това важи само за продажбите от терминал в магазин, при маркиране на
поръчки в ресторант могат да се правят само фиксирани отстъпки;
Описание – поле за допълнителен, пояснителен текст.

4.11
Ценови листи
Ценовите листи са инструмент, който се използва в модул изписване за улеснение на
служителите при извеждане на стока от склада. Задават се от Настройки / Складови номенклатури
/ Ценови листи.

Фиг. 19. Номенклатура ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Добавянето на ценова листа става с избор на бутон
, който се намира под
таблицата в лявата част на прозореца. Така се отваря прозорец Редактиране на ценова листа
(Фиг. 20), в който трябва да се всички полета. Значението на полетата е следното:
 Номер – задължително поле. Номера трябва да бъде уникален;
 Наименование – наименованието на ценовата листа – текст, който излиза в модул
Изписване при върможността за избор на цени по ценова листа.
 Описание – текст с описание на ценовата листа. Използва се за допълнителна нформация,
за предназначението на ценовата листа.
 Тип на ценовата листа – типа на ценовата листа. Съществуват два варианта:
o Стандартна (неограничена) – без ограничение на времето,
o Ограничена от дата – ограничена във времеви период.
Редактирането и изтриването им става по познатия вече начин.
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Фиг. 20. Редактиране на ценова листа.

4.12

Автоматични отстъпки (промоции)

Освен свободни отстъпки / надбавки, могат да се зададат и такива, които да се правят винаги,
когато сумата заплащане от клиента принадлежи на определен интервал или е в определен часови
период.
a. Отстъпки над фиксирана сума
Те се задават от Настройки / Складови номенклатури / Автоматични отстъпки (промоции) /
Отстъпки над фиксирана сума и не е необходимо да се дава разрешение за това на оператор,
защото се правят автоматично.

Фиг. 21. Номенклатура ОТСТЪПКИ НАД ФИКСИРАНА СУМА

Добавянето на нова отстъпка става с бутон
. Значението на полетата е следното:
 No – задължително поле. Номерата на отстъпките трябва да бъдат уникални;
 Активна – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката е активна за зададените дни. Ако потребителя иска, може временно да забрани
отстъпката, като вместо да я изтрива промени стойността на полето Активна в НЕ;
 Ден от седмицата – в това поле се вижда, в кои дни от седмицата е активна отстъпката –
може да се прави примерно само в петък. След двойно натискане на ляв бутон на мишката
върху полето, в десния му край се появява бутон
. След натискането му се появява
прозорец Избор дни (Фиг. 22), в което се поставят отметки пред желаните дни и прозореца
Избор дни се затваря с

;

Фиг. 22. Избор на дни, в които да е активна отстъпката.



С карта – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката да се прави само, когато плащането се извършва с карта или във всички случаи;
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Мин.сума – въвежда се минималната сума на сметката, която трябва да е направил клиента
за да му се направи автоматично отстъпката;
Макс.сума – въвежда се максималната сума на сметката на клиента, при която важи тази
отстъпка;
Отстъпка – в това поле се задава процента на отстъпката;
Текст съобщение – текста въведен в това поле се изписва на касовата бележка, при
отпечатването й;

Ако потребителя е задал да са едновременно активни две отстъпки над фиксирана сума,
програмата прави по-малката от двете.
Трябва също да се има в предвид, че ако се при продажба се направи свободна отстъпка или
надбавка, не се взимат в предвид отстъпките над фиксирана сума.
b. Отстъпки за часови период
Те се задават от Настройки / Складови номенклатури / Автоматични отстъпки (промоции) /
Отстъпки за часови период и също не е необходимо да се дава разрешение за това на оператор,
защото се правят автоматично.

Фиг. 23. Номенклатура ЧАСОВИ ОТСТЪПКИ (Happy Hour)

Добавянето на нова отстъпка става с бутон
. Значението на полетата е следното:
 No – задължително поле. Номерата на отстъпките трябва да бъдат уникални;
 Активна – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката е активна за зададените дни. Ако потребителя иска, може временно да забрани
отстъпката, като вместо да я изтрива промени стойността на полето Активна в НЕ;
 Ден от седмицата – в това поле се вижда, в кои дни от седмицата е активна отстъпката –
може да се прави примерно само в петък. След двойно натискане на ляв бутон на мишката
върху полето, в десния му край се появява бутон
. След натискането му се появява
прозорец Избор дни (Фиг. 24), в което се поставят отметки пред желаните дни и прозореца
Избор дни се затваря с

;
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Фиг. 24. Избор на дни, в които да е активна отстъпката.






С карта – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката да се прави само, когато плащането се извършва с карта или във всички случаи;
Начален час – въвежда се началният час в който трябва да започне да се дава автоматично
отстъпката. След двойно натискане на ляв бутон на мишката върху полето, в десния му край
се появява бутон
. След натискането му се появява прозорец Избор на час (Фиг. 25), в
който се настройва началният час за отстъпката;
Краен час – въвежда се часът в който трябва да спре да се дава автоматично отстъпката.
След двойно натискане на ляв бутон на мишката върху полето, в десния му край се появява
бутон
. След натискането му се появява прозорец Избор на час (Фиг. 25), в който се
настройва началният час за отстъпката;

Фиг. 25. Избор на Начален и Краен час отстъпката.




Отстъпка – в това поле се задава процента на отстъпката;
Текст съобщение – текста въведен в това поле се изписва на касовата бележка, при
отпечатването й;

Ако потребителя е задал да са едновременно активни две отстъпки за часви период програмата
прави по-малката от двете.
Трябва също да се има в предвид, че ако се при продажба се направи свободна отстъпка или
надбавка не се взимат в предвид отстъпките над фиксирана сума.
4.13
Задачи за изпълнение
В системата има възможност да се добавят задачи за изпълнение, които да подсказват на
служителя работещ на компютъра за определени дейности. Задачите за изпълнение се въвеждат
от Настройки / Складови номенклатури / Задачи за изпълнение

.

Фиг. 26. Задачи за изпълнение

22

ТИС „Детелина”
Настройки на ТИС „Детелина”

Част III, т. Настройки на системата

Добавянето на нова задача става с бутон

. Значението на полетата е следното:

Фиг. 27. Добавяне на нова задача





Описание – Име на задачата (кратко описание)
Валидност – Съществуват два варианта:
o За неограничено време.
o Ограничена от дата – ограничена във времеви период
Тип – Периода, през който да се появява задачата (съобщението). Съществуват 4 варианта:
o Дневно – показването ще бъде всеки ден или в зависимост от настройките през 1, 2
или определения брой дни.

Фиг. 25. а.

o

Седмично – показването ще бъде през избраните дни от семицата, като може да се
настрои пред колко седмици да се визуализира – 1,2 и т.н.

o

Месечно – показването на задачата ще бъде на определена дата от месеца, като
има възможност да се настрои през колко месеца да се визуализира – 1,2 и т.н.

Фиг. 25. б.
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Фиг. 26. в.

o

Годишно – показването на задачата ще бъде на определена дата и месец, като има
възможност да се настрои през колко години да се визуализира – 1,2 и т.н.

Фиг. 25. г.




Стартирай напомнянето – колко дни преди датата да излезе напомнящото съобщение.
Да се показва – в коя програма да се показва съобщението – Административната част или
ПОС-а.
 Коментар – Допълнително съобщение, което да се визуализира към задачата.
Визуализацията на задачите се изпълнява върху основния екран на Складовия модул в Горния
десен ъгъл.
4.14

Данни за обектите на фирмата

В Настройки / Складови номенклатури / Данни за обектите на фирмата се задават данните
за обектите, като на първо място са данни за текущия офис. По подразбиране са въведени
примерни стойности на полетата за централния офис, които могат лесно да се коригират, както при
редактирането на останалите номенклатури – с избор на полето и въвеждане на желаната стойност.
Прозореца е разделен на две основни части – таблица със списък на обектите с основна
информация за тях и полетата с подробни данни за текущо избрания офис. Обект (офис) се избира
с избор на някое негово поле в таблицата на обектите или с посочване на номера му в Номер на
текущия офис. Тогава в частта Данни за ОФИСА и Данни за ФИРМАТА са изписани данните за
избрания обект.
Данните въведени в таблицата за обектите на фирмата (Име на фирмата, Данъчен номер,
Булстат, Адрес на фирмата) се изписват на документите издавани от програмата.

С бутон

се добавя ред в таблицата с обектите и се попълват полетата. Обект се

изтрива след като се избере и се натисне бутон
.
След въвеждане на име на фирма и затваряне на прозореца, в основния прозорец на
складовата програма в края на реда с бутоните ще се изпише въведеното име.
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Фиг. 26. Данни за обектите

5. Системни настройки
a. Стойности по подразбиране за артикули
Тъй като някои параметри, задавани при създаването на артикулите са общи за тях, за
улеснение на потребителя е дадена възможност, те да се задават като стойности по подразбиране
в Настройки / Системни / Стойности по подразбиране за артикули. Например, ако следващите
артикули, които ще се въвеждат ще са от Б данъчна група, минималното количество за всеки от тях
трябва да бъде 50 бр. и ще се работи с бройки, това може да се зададе в прозореца Стойности по
подразбиране при нов артикул (Фиг. 27). Тогава при самото създаване на артикула, тези стойности
ще бъдат изписани в съответните полета и следователно въвеждането на артикулите ще става побързо и лесно.
Полетата, за които могат да се задават стойности по подразбиране са:
От частта Номенклатурни данни:
 Данъчна група – избира се от наличните в падащия списък, който се появява при натискане
на стрелката в дясно от полето (наличните в списъка групи са зададените в Настройки /
Складови номенклатури / Данъчни групи);
 Група за печат – също се избира от падащ списък. Групите за печат се създават в прозореца
АРТИКУЛИ. Ако обекта е магазин, тогава продажбите се отпечатват само на фискалния
принтер и не е нужно да се създава група за печат. При ресторант, в повечето случаи е
необходимо освен за клиента да се издават бележки и на кухненски принтери, затова
наличието на групи за печат е задължително.
 Търговска марка – избира се от падащ списък. Търговските марки се създават
предварително от менюто Номенклатури / Търговски марки. Изпозват се като
допълнителен критерий за групиране на артикулите. Ако обекта е магазин то много от
артикултие могат да се групира то този критерий, като фирма производител или вносител.
 Тип на артикула – отново се избира от падащ списък. Дефинирани са три типа артикули:
стандартен, комбинирано меню и ресурс.
o Стандартният артикул е този, на който се извършват всички стандартни операции
като доставка, продажба ревизия и др. На тези артикули може да се създаде рецепта
и да се следи наличност.
o Комбинирано меню – това е артикул, който се продава по свободна рецепта в
момента на самата продажба. Избора на артикули, които да бъдат включени в
менюто е конфугируран предварително.
o Ресурс – Стандартен артикул, на който обаче не се следи налочността т.е за да се
продава не е необходимо да бъде доставен. Такива артикули могат да бъдат
всякакъв вид услуги и др.
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Фиг. 27. Стойности по подразбиране за артикул.

Продажба на терминали – в полето са изброени номерата на терминалите, на които е
разрешено да се продава артикула. Задава се по следния начин: избира се бутона със стрелката в
дясно от полето, в следствие на което се отваря прозорец с изброени номера на касови терминали
от 1 до 60. Поставя се отметка пред номера на терминала, на който ще се продават артикулите.
Може да се използват също бутоните Всички и
Никой съответно за маркирането или
размаркирането на всички. Прозореца се затваря с бутона с кръстчето;
 Предназначен за везни – полето се задава по същия начин като Продажба на терминали.
 Забранен за продажба – ако има поставена отметка за някой артикул в това поле, от
артикула няма да могат да се правят продажби;
 Забранен за доставка – поставя се отметка, за да се забрани артикул за доставка;
 Забранен за ревизия– поставя се отметка, за да се забрани артикул за ревизия;
 Забранен за връщане – поставя се отметка, за да се забрани артикул за връщане;
 Работа с партиди – поставя се отметка в случай че е необходимо артикула да работи с
партиди ;
От частта Цени:
 Закръгление – стойността се избира от падащ списък. Показва какво да бъде закръглението
на цената;
 Макс.надбавка и Макс.отстъпка – задава се в проценти максимално допустимата
надбавка/отстъпка, която може да се прави при продажбата на артикул. При опит да се
зададе по-голяма надбавка/отстъпка от тази стойност програмата ще изведе
предупреждаващо съобщение;
 Смяна на цена при продажба – поставя се отметка, ако е необходимо да може да се променя
цената на артикул при продажба. Цената ще може да бъде променяна само от касиер, който
има разрешение за това в Настройки / Оператори на системата;
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Продажба на нулева цена – поставя се отметка, за да може артикул да се продава на нулева
цена
Автоматична цена – ако се постави отметка, при създаването на артикул ще се задава
процент надценка, при което продажната цена ще се получава автоматично от надценката
и покупната цена;

От частта Количества:
 Мярка – от падащ списък се избира мерната единица на артикула. Стойностите, налични в
падащия списък зависят от въведените основни мерни единици в Настройки / Складови
номенклатури / Мерни единици и дали в последното поле на прозореца Стойности по
подразбиране при нов артикул - Само цели количества има поставена отметка;
 Мин. количество и Макс. количество – в тези полета се задават съответно минималното и
максималното желано количество от тази стока в склада на програмата. Зададените
стойности могат да се използват при правенето на заявка за доставка, да се заяви
количество, допълващо наличното до минималния или максималния запас;
 Фира
 Без продажба в минус – при поставена отметка, когато се изчерпа наличното количество от
даден артикул в програмата, продажбата от него ще е невъзможна. Например, ако
количеството е доставено в търговския обект, но не е направена доставката с модул
Доставки на програмата, наличното количество в склада на програмата няма да бъде
увеличено и при поставена отметка в полето Без продажба в минус, артикула няма да може
да се продава ако е изчерпано количеството от старата доставка;
 Само цели количества – при поставяне на отметка, в списъка на мерните единици (полето
Мярка), ще бъдат само мерните единици работещи с цели количества;

6. Дължина на касовото име
В Системни настройки / Дължина на касовото име, при избор на типа на фискалното
устройство от падащия списък, на което ще се отпечатват продажбите, програмата автоматично
задава дължина на касовото име. С този брой символи ще се ограничава полето Касово име, при
въвеждането на артикула. Също е възможно да се регулира дължината на името с бутоните със
стрелките в дясно от разглежданото поле или като се въведе директно стойност от клавиатурата.

Фиг. 28. Дължина на касовото име

7. Настройки на сървъра
В Настройки / Системни / Настройки на сървъра могат да се установят следните параметри:
a. Сървър
Брояч на „данъчните“ изходящи документи – Стойността в това поле винаги е номера на последния
издаден данъчен документ. Ако до този момент потребителя се е обучавал и е правел изписвания
с издаване на данъчни документи, добре е когато ще започне реална работа броячът на данъчните
документи да се занули или да се въведе номера на последната издадена фактура от фирмата.
Това става като се въведе съответната стойност в полето или като се използват стрелките в дясно
от него. Броячът може, както да се намалява така и да се увеличава. Данъчни документи са Фактури
(данъчни или опростени), Дебитни или Кредитни известия издавани от обекта. По подразбиране е 0
като за всеки обект е редно да се запише различен номер посочен от счетоводителя.
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Флаг Пазене на променените данни при автономен режим на касовите терминали – Ако
терминалите работят в автономен режим, при промяна на данните в базата, те трябва да се
прехвърлят на терминалите. Ако е поставена отметка пред това поле, старите параметри на
променените данни се пазят в базата до успешното им прехвърляне, след което програмата
управляваща прехвърляното на данни между сървъра и терминалите, и обратно се грижи да ги
изтрие. Ако няма поставена отметка данните не се пазят.
Флаг Безусловна промяна на наличностите – Това поле показва как да се намаля количеството на
даден артикул и има значение за съставните артикули (тези, за които има рецепта).
Ако има отметка количеството се променя по един и същ начин независимо дали артикула е
прост или съставен. Примерно, ако се прави продажба се намалява количеството на самия артикул
в склада, в зависимост от това каква е стойността на полето Без продажба в минус на съответния
артикул (ако има отметка при достигане на нулево количество продажбата ще е невъзможна, ако
няма артикула ще може да се продава, но наличното количество в склада ще става отрицателно).
Ако няма отметка наличностите за простите артикули ще се коригират по същия начин, но за
съставните, ако няма налично количество в склада ще се намалят наличностите на включените в
рецептата им артикули (т.е. наличностите на съставните артикули няма никога да бъдат
отрицателни).
Флаг Автоматично обновяване на номенклатурите в модулите – флаг, при който при всяка
промяна на номенклатури в базата се генерира събитие, което обновява модулите. Екрана на
потребител използващ системата се обновява автоматично. Подходяща настройка за обекти с
малък брой работни места.
За всяко от попълваните полета има пояснителен текст в прозореца.

Фиг. 29. Системни настройки - Сървър.

b. Офис
Флаг Офиса е централен – настройка която указва начина на работа на ТИС Детелина.
Вариант 1 – Обекта е самостоятелен и независим. При него процесите протичат само в една база.
В този случай е необходимо настройката Офиса е централен да бъде поставена.
Вариант 2 – Обекта е част от верига обекти, при което работният процес протича в няколко
независими един от друг обекта, като един от тях е Централен, а останалите са подчинени. При този
вариант обекта е ПОДЧИНЕН (не е централен). В подчиненият офис са забранени операции като
28

ТИС „Детелина”
Настройки на ТИС „Детелина”

Част III, т. Настройки на системата

създаване, редактиране и изтриване на номенклатури, смяна на групи, редактиране на потребители
и др. Номенклатурите се създават в Модул Централен офис и посредством синхронизиращи модули
се обменят с останалите обекти.

Фиг. 30. Системни настройки – Офис

c. Рецепти
Съществуват няколко настройки, които могат да се установят в този екран.
Флаг Запис на разбивка по продукти при продажба на съставен артикул – настройката указва
дали при продажба на артикул направен по рецепта (съставен артикул), в базата данни да се
записват продажбите на всички съставни продукти. При запис на тези транзакции може подробно
да се проследи движението на простите артикули (тези, които участват в рецепти). Нeдостатък е, че
базата с данни ще расте с по-бързи темпове, при което е възможно и забавяне на касовите
терминали.
Флаг Запис на разбивка по продукти при изписване, брак и консигнация на съставен артикул –
настройката е аналогична с описаната по-горе, с тази разлика, че се отнася за БОС операциите като
Изписване, Брак, Собствено производство и др.
Флаг Запис на история на промяна на рецепти – при поставена настройка в базата с данни се
записва всяка промяна на рецептите.
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Фиг. 31. Системни настройки – Рецепти

d. Доставки
Настройката от този екран се използва за установяване на задължителен метод на изчисление
на новата покупна цена на артикулите при доставка. При поставяне на отметката може да се
използва един от следните методи на изчисление.
 Последна цена (от доставката)
 Средно претеглена спрямо наличността във всички складове
 Средно претеглена спрямо наличността в склада на доставката
 Без промяна на цената
При използване на посочената настройка оператора не може да променя метода за изчисление
на цената. При невъзможност за използване на задължителният метод се използва „Последна цена
(от доставката)“.

Фиг. 32. Системни настройки – Доставки
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e. Партиди
За да работи софтуер Детелина с партиди е необходимо да бъде активирана отметката
намираща се в този екран. Поставянето и активира функциите свързани с информацията за
партиди, тяхното въвеждане и проследяване при операциите. Отметката е глобална за всички
артикули, но допълнително се указва работата с партиди за всеки конкретен артикул (настройка в
картона на артикула).
Като допълнителна опция е добавен бутон Изтегляне на партиди
, чиято
функция е следната: Ако при работа с партиди при продажба, изписване или друг тип операция
изтегляща количества липсват наличности от партиди, то в базата с данни се записва информация
за не отнетите количества. В последствие, след като се доставят партидите, може да се направи
повторен опит за отнемане на количества от партидите посредством натискането на този бутон.

Фиг. 33. Системни настройки – Партиди

f. Складови Наличности
Настройката активира записването на всяка промяна на складовите наличности, Като
недостатък е, че се генерират голям брой допълнителни записи (за всяка една промяна на
количество от артикул), което води до увеличаване на базата с данни. Не е препоръчително за
натоварени обекти с голям брой транзакции.

Фиг. 34. Системни настройки – Складови наличности
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g. Документи
Посредством настройките от този екран може да се ограничи времето за редактиране и
сторниране на документи от потребителите имащи разрешение за това. Настройката указва броя
дни, през който могат да бъдат редактирани документите след датата на въвеждане в системата.
При стойност 0 няма ограничение за периода на редакция и сторниране.
Въпреки горепосочената настройка има възможност за указване на потребители, за които
ограничението не важи. Добавянето им става с натискане на бутона
, скед което се
отваря екрана с потребителите и се предоставя възможност за избор. Посредством бутона
може да се премахне потребител който има права за редактиране.
Съществуват и две допълнителни насторйки за БОС операциите.
Флаг Запис история на промяна на документи (БО операции)
Флаг Запис на история на промяна на продажби
Избора на някоя от настройките активира записването на всяка промяна на документи и/или
продажби в базата с данни, което позволява проследяването на промените.

Фиг. 35. Системни настройки - Документи

h. Модули
Настройките позволяват промяна на фона на основният прозорец във всеки един от модулите. С
помощта на различното оцветяване може визуално лесно да се разграничават модулите един от
друг. Избора за всеки един от модулите става от падащ списък, в който са добавени голям брой
цветове. Цвета по подразбиране е Сив и с натискането на бутона
възстановява стандартната цветова настройка.

се
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Фиг. 36. Системни настройки - Модули

i. Други
В този екран с настройки са указани префиксите използвани от системата за определяне на
тегловите баркодове. При липса или некоректно въведени се използват стандартните 24, 25, 28.

Фиг. 37. Системни настройки - Други
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8. Статистика на база данни
От основното меню Настройки / Системни / Статистика на БД
се
получава информация за текущото състояние на базата данни (Фиг. 38), а именно транзакциите и
заявките, които се изпълняват в момента. При стартирането прозореца е празен, но при всяка
операция извършена в модула се изписва заявката направена към базата с данни. Посредством
бутона

информацията в прозореца се изчиства и започва отначало следенето на

заявките и транзакциите. Прозореца се затваря посредством бутона затвори

.

Фиг. 38. БАЗА ДАННИ - статистика.

9. Архивиране на данни
Архивирането на данни, също като компресирането се извършва само на сървъра. За да се
направи архивиране или възстановяване от архив се избира от главното меню Настройки /
Архивиране на данните
. От прозореца, който се отваря (АРХИВИРАНЕ /
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни - Фиг. 41) също може да се зададе, да се извършва автоматично
архивиране в определено време.
Под заглавния ред на прозореца има информация за името на сървъра с данни. Както вече беше
казано архивирането – автоматично или ръчно, и възстановяването на данни от архив се прави само
на сървъра. Затова, в полето под заглавния ред трябва да пише Локален (localhost). В противен
случай, потребителя не може да извърши действията.
Целта на архивирането е да се запази въведената номенклатура и документите за направените
операции
в
отделен
архивен
файл.
Той
обикновено
се
намира
в
…
\Administrator\Database\DataBackup\ELTRADEBACKOFFICEdd_mm_gg-HH_MM.gbk,
където
на
символите с удебеления шрифт отговарят от текущата дата и час в момента на архивиране (dd –
ден, mm – месец, gg – година, HH – час, MM - минути). В този файл се съдържа всичко въведено в
системата, до момента на архивиране и ако поради някаква причина пропадне базата данни, то тя
ще може да бъде възстановена от този архив. Разбира се, ще се възстанови само това, което е
записано в архива. Всичко останало, което е било правено след създаването на архива (след датата
и часа, посочени в името на файла) ще трябва да се възстанови ръчно. Като има в предвид това,
потребителя трябва да реши на колко време да прави ръчно архивиране или на колко време да
зададе да се прави автоматично архивиране.
a. Архивиране на данни
В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, трябва да бъде избрана страницата
Архивиране на данни (Фиг. 39). Ако не е избрана се избира с натискане на ляв бутон на мишката
върху заглавието й. Избира се бутон

, при което програмата отваря прозорец, в

който предлага име на файл за архива. Потребителя може да потвърди името с бутон
или да зададе друго, желано от него име и тогава да потвърди. Трябва обаче ако задава собствено
име да има ориентир, по който в последствие ако му е нужен архива, да може да го разпознае.
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Фиг. 39. Изглед на прозореца за архивиране след приключването му.

След потвърждаване името на файла, архивирането започва. То отнема известно време, в
зависимост от големината на базата данни. По време на архивирането се извежда статистика в
съответното поле, а когато завърши, статистиката вече не се изписва. Последният ред от нея е
подобен на:
gbak: closing file, committing, and finishing. xxxxxxxx bytes written
След като го види потребителя може да затвори прозореца, защото архивирането е завършило.
a. Възстановяване на данни от архив
Ако базата данни се е повредила, то тя може да бъде възстановена от архив. Трябва да се
има в предвид, че всичко правено след датата на архива ще бъде загубено. Съгласно изискванията
към софтуера на последните изменения на наредба H-18 изтриване на данни не е възможно. Поради
тази причина възстановяването на данни е операция, която следва да се извърши от представител
на фирмата инсталирала и поддържаща програмата.
В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни в страницата Възстановяване
на данни от архив (виж Фиг. 40) може да се видят направените архиви до момента.

Фиг. 40. Възстановяване на данни от архив
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В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, страницата Възстановяване
на данни от архив) потребителя може също да изтрие ненужните архивни файлове, като ги избере
от списъка и натисне бутон

.

b. Автоматично архивиране
Автоматичното архивиране е услуга, която позволява на потребителя след като я активира да
не се грижи сам за създаването на архива. То ще се извършва в предварително зададеното време,
ако компютъра е включен. Не нужно присъствието на потребителя или програмата ЕЛТРЕЙД “ТИС”
да бъде пусната.
Активирането на услугата се прави от Настройки / Архивиране, страницата Автоматично
архивиране. Услугата трябва да бъде инсталирана и стартирана. Какъв е статуса и момента може
да се види от надписа до съответния бутон (статус) в долната част на прозореца. Той може да
бъде:
 Услугата не е стартирана.
 Услугата е стартирана.
Ако потребителя смята, че информацията в посочения ред не е актуална може да натисне бутон
, за да я обнови.

Фиг. 41. Настройки на автоматично архивиране.

За да се използва услугата е необходимо:







Да се добави база посредством натискане на бутона
и посочване на файла
съдържащ базата с данни. Има възможност да се добавят няколко бази с данни които да се
архивират (използва се ако на един компютър има Централна база + база на обект или
няколко обекта). При необходимост може да се изтрие дадена база от списъка за архивиране
посредством бутона
.
Да се укажат дните, в които ще се извършва. Поставят се отметки пред желаните дни от
седмицата;
Да се посочи часа, в който ще се извършва в полето Час на архивиране. Трябва да се има в
предвид, че архивирането е тежка операция и трябва всички останали програми работещи
със системата да бъдат спрени (отнася се и за терминалите за продажба и за останалите
потребители). За това е удачно зададения час да бъде извън работно време;
Трябва да се укаже дали програмата за архивиране на данните да прави проверка за
работещи потребители. Ако се постави отметка на опцията Проверка за потребители
използващи базата данни, програмата ще проверява за такива и ако има, ще прекрати
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работата им. След като завърши архивирането, потребителите ще могат да възобновят
работата си. Ако автоматичното архивиране се прави, в извън работно време поставянето
на тази отметка не е необходимо;


Трябва да се натисне бутона
, за да се потвърдят. В следствие на това
програма извежда информиращо съобщение, че настройките са били записани, което също
трябва да се потвърди;



Трябва да се стартира услугата (ако не е стартирана) с бутона






и избор на

опцията
След това може вече да се затвори прозореца
Като допълнителни опции са добавени следните две полета:
Копиране архива на второ място (алтернативен път) – опция позволяваща копиране на
архивния файл (файлове) на друго място с цел запазване базата при тотална повреда на
диска. Алтернативния път трябва да е видим в мрежата и да има достъп с пълни права върху
тази папка.
Изтриване на архиви по стари от Х дни. Настройка позволяваща изтриването на архивни
файлове по стари от зададеният (Х) брой дни. Целта е да не се запълва диска с ненужна
информация.

Ако поради някаква причина архивирането не е могло да се извърши (например компютъра
е бил спрян в посочения за архивиране час), програмата ще изведе съобщение информиращо
потребителя, че операцията не е била извършена. В такъв случай потребителя може
собственоръчно да направи архивирането по посочения в Архивиране на данни начин.
В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ, страницата
Автоматично архивиране) има още два бутона. С бутона

и избор на опцията

, в бялото поле под него се изписват с дата и час, случаите, в които програмата
не е могла да направи архивиране. Обикновено при неуспешен опит за автоматично архивиране
програмата опитва пак след 5 минути и записва това в грешките.
С бутона
и избор на опцията
статистиката от последното архивиране.

потребителя може да види

10. Работни терминали
Потребителя работещ със склада на програмата, може да наблюдава и настройва терминалите
за продажба от основния модул Административен клиент менюто Настройки / Работни
терминали
. Може също да се изпращат съобщения до работните станции.
В прозореца на работните терминали са изброени всички терминали за продажба (Фиг. 42) с
името на компютъра и IP адреса на компютъра, на който се намират, номера и името на ПОС-а
настроени през конфигурационният мениджър (виж документ Config_manager.docx), стартирания
модул (за магазин или ресторант), текущото състояние – има ли генерирани грешки или не, мястото
на базата с данни, както и версията на ПОС-а.
Прозореца за работните терминали може да се отвори още с бутона
, намиращ се в лентата
с бутоните под главното меню
С бутоните над таблицата с информацията за POS-овете се извършват съответните действия
(пояснени са по-долу в изложението). Какъв е резултата от тях – дали са завършили успешно се
вижда в сивото поле, под таблицата.
Информацията за работните терминали е от момента на отваряне на прозореца, но може да
бъде обновена с натискане на бутон
Прозореца се затваря с бутон

.
.
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Фиг. 42. Работни терминали

a. Изпращане на съобщения
За да се изпрати съобщение до терминал първо трябва да се избере от таблицата терминала,
който да го получи и да се натисне бутон
. Той отваря прозореца от Фиг. 43.
Съобщението се въвежда в полето Текстово съобщение или се избира от списъка на готовите
съобщения (долната част на прозореца). В левия долен ъгъл е посочено името не терминала (за
примера от Фиг. 43: POS01-BL). Изпращането се потвърждава с бутон
прозореца ще се затвори.
Когато едно съобщение се изпрати, то попада в списъка на готовите съобщения.

, при което

Фиг. 43. Изпращане на съобщения до терминалите

Ако се изберат няколко терминала (при натиснат клавиш Ctrl се избират отделните терминали)
съобщението ще се изпрати до всички.
b. Наблюдение на терминала
Ако в прозореца на Фиг. 42 се избере бутон
, при избран терминал ще могат да
се наблюдават извършваните операции на него. В отворилия се прозорец ще бъдат видими данните
получени след отварянето му.
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Фиг. 44. Наблюдение на терминал

c. Проверка на състоянието
Проверката на състоянието би дала информация за номер и име на оператор, местоположение
на базата с данни, с която работи терминала, датата и часа, номер и име на работния склад, име и
номер на оператора, който работи в момента . Също и на офиса (обекта), с който е свързан.
Състоянието се проверява с избор на бутон
от Фиг. 42.

при избран терминал в прозореца

Фиг. 45. Изпращане на съобщения до терминалите

d. Настройки на терминала
Някои от настройките на терминала могат да се променят и от основния модул на програмата
Административен клиент. В отворения прозорец от Фиг. 42 се избира терминала, който ще се
настройва и след това бутон
. От появилия се падащ списък се избира
настройката за коригиране.
Сверяване на часовника
За да може да се настрои часовника на терминала трябва, той да бъде включен и да се избере
от таблицата с терминалите в прозореца от Фиг. 42. Когато се избере настройката Сверяване на
часовника

се отваря прозореца от Фиг. 46.

Фиг. 46. Сверяване на часовник

Задават се датата и часа и се натиска бутон
се въведат, както от клавиатурата, така и с помощните бутони

. Стойностите за полетата могат да
и

.
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Добавяне на съобщение
Може да се добави съобщение към списъка с готовите с избор на Добавяне на съобщение
от менюто на бутон
. Отваря се прозорец, като
този на Фиг. 43. Съобщението се записва в полето Текстово съобщение и се натиска бутон
, при което прозореца ще се затвори.
Добавените по този начин, съобщенията ще се появяват в списъците за готови и на сървъра и
на терминалите.
Наблюдение на екрана на ПОС-а
При натискане на бутона
от менюто на бутон
се отваря прозорец с екрана на избраният пос терминал. По този начин се имаме допнителна
възможност за наблюдение, както и за директно промяна на настройките, проверка на грешките и
съдействие на оператора за някакви проблеми. Функцията може да се активира и посредством
натискане на бутона

.

IV. Меню ПОМОЩ.
1. Документация
От менюто Помощ, потребителя може да отвори папката с документацията за работа със
софтуера. В папката има няколко файла един, от които е текущият файл. За целта е необходимо да
изберат опцията

.

2. Преглед на файл с грешки
При избор на функцията
от менюто се отваря файла с грешки на
програмата (ако има такъв). Опцията се използва за по лесно установяване на грешките и причините
за тях.

3. Помощни програми.
От менюто Помощ, потребителя може да стартира три помощни програми. Това са:
Калкулатор.
При неговия избор се стартира, вложения в Windows калкулатор. Потребителя може да го
използва за всякакви изчисления. Предимството е, че може да се избере лесно от Помощ
/Калкулатор

или бутона

намиращ се на лентата с бутоните.

Бележник.
При избор на Помощ / Бележник
се стартира, стандартния Notepad на Windows.
С него потребителя може да си прави бележки като ги записва в текстови файлове (*.txt).Програмата
може да се стартира и от бутона

намиращ се на лентата с бутоните.

Календар.
Календара е достъпен от менюто Помощ / Календар
. За избор на година се
използват стрелките в дясно от полето й или се въвежда директно от клавиатурата, а месеца се
избира от падащия списък, достъпен от бутончето със стрелката към полето. За връщане към
текущата дата се използва бутона
текущия час.

. В дясно от календара за месеца винаги се визуализира
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Фиг. 47. Списък регистрирани модули

4. За програмата.
От менюто Помощ / За програмата
, потребителя може да види информация
за автора и версията й. Всички версии след 6.0.0.0 отговарят на изискванията на наредба H-18.

Фиг. 48. Версия на програмата

Описание на версиите:
6.0.0.0 – Версия отговаряща на изискванията на наредба H-18
6.0.2.0 – Версия с добавени алтернативни данъчни ставки съгласно промените в закона за ДДС

5. Регистрирани модули.
От менюто Помощ / Регистрирани модули
потребителя може да види,
хардуерните защити и кои са закупените от него модули записани в тях. В отворилия се прозорец
Фиг. 49 се визуализират само разрешените модули. При зададен период за ползване (Демо период)
той се визуализира срещу всеки от модулите или в долната част на прозореца срещу бутона Затвори
, в зависимост от случая.
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Фиг. 49. Списък регистрирани модули
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