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Модул Център за поръчки 
 

1. Предназначение на модула 
 Модул Център за поръчки е предназначен за приемане и правление на поръчки за доставка от 

постъпване на телефонно обаждане до издаване от обслужващият обект. В зависимост 
потребностите на обектите както и  извършените настройки има възможност за работа както в 
единичен самостоятелен обект, така и с многообектна структура. Към самият модул има 
разработени няколко приложения и сървиси, които могат да се използват в зависимост от 
необходимостите: 

1. Модул Диспечер – модул за приемане на обаждания, попълване на поръчки, разпределяне 
към обект за изпълнение; 

2. Диспечер сървиз – изпраща приетите поръчки към съответният обект, и получава статуси на 
вече изпратени такива; 

3. Ресторант сървиз – приема поръчките въведени от диспечера и се грижи за въвеждането 
им в изпълнение. Като допълнение изпраща на статус на съответната  поръчка към 
диспечера. 

4. Модул Монитор  - (организатор) служи разпределяне на пристигналите поръчки в обекта 
към определен оператор. Има възможност за окомплектоване на вече готовата поръчка;  

5. Caller ID сървиз – използва се за разпознаване на телефонния номер на клиента при 
интегрирана телефонна централа; 

6. API сървиз – модул за връзка с WEB сайт, през който може да се налеят поръчки. В този 
случай се прескача Модул диспечер. 
 

Начина на работа на центъра за поръчки е следният: 
1. Оператор приема поръчки по телефона и ги въвежда в системата през модул диспечер. При 

наличие на Сървиз за връзка с телефонна централа (Caller ID сървиз) при позвъняване 
телефона на клиента се разпознава от системата и данните за него се визуализират 
автоматично.  

2. Приетата поръчка се изпраща от диспечерският сървис към ресторантският сървис на 
обекта за който е предназначена поръчката. 

3. Ресторантският сървис (на съответният обект) приема поръчката и я записва в базата с 
данни на обекта като отворена сметка. 

4. През модул монитор поръчката може да се разпредели към конкретен оператор (доставчик), 
който да я приключи и да я занесе на клиента. Разпределението може да бъда направено  
автоматично. 

5. Поръчката се приключва на през модул ПОС за тъч от разпределеният оператор и се 
изпраща за доставка (ако такава е необходима). 

2. Комуникация 
 
При работа в един обект Диспечерският модул е част от системата на обекта. 
 

 
Фиг. 1.  Схема на връзките на модул Диспечер при работа в един обект. 
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При многообектна структура с Централен офис (ЦО), диспечерският център се явява като 
самостоятелен обект към ЦО. Между ЦО и Диспечера се синхронизират само номенклатури. 
Поръчки от диспечерския модул не се изпращат към ЦО, а само към обектите за които са 
предназначени. 

Приключените поръчки се виждат в ЦО като ПОС продажби от обекта изпълнител. 
Между диспечера и обектите връзката е двупосочна. Изпращат се поръчки към обектите, а към 

диспечера се връщат  статусите на съответните поръчки. 
   
 

 
Фиг. 2.  Схема на връзките на модул Диспечер при работа в многообектна структура. 

 
 

3. Модул Диспечер 

Стартиране на модула. 
Модула може да бъда стартиран по следният начин: 
Ръчно от файла DeliveryCenterDispatch.exe намиращ се в папката \DeliveryCenterDispatch или от 

негови препратки в други директории – например Десктоп. 
 
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.  

 
Фиг. 3.  Вход в системата 

 
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: “Грешно потребителско име 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. 
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 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. ) 

 
След стартиране на модула той покрива изцяло екрана. Екрана е разделен на няколко зони, в 

които може да се види различна информация. 
1. Зона 1 – В нея при постъпване на обаждане (или въвеждане на номер) се извежда 

информацията за клиента: име на клиента, телефони,  адреси. 
2. Зона 2 – В тази част от екрана се извеждат старите поръчки на клиента и артикулите към 

тях. 
3. Зона 3 – Част за тъсене на артикул, който да бъде добавен към поръчката. 
4. Зона 4 – Тук се визуализира текущата поръчка на клиента. 
 

 
Фиг. 4.  Начален Екран на Модул Диспечер 

Настройки на модула 
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. 

Настройките са достъпни битона  в главното меню. Настискането му отваря нов 
прозорец с две страници. 

 

1. Периферия 
В станицатата Периферия има възможност за конфигуриране на връзката с телефонната 

централа за получаване на номера на клиента при позвъняване. В зависимост от централата е 
библиотеката за връзка е различна и има различни настройки. Конфигурирането става с избор на 

реда със съответната библиотека и натискане на бутона настройки . 
Библиотеката CloudIPPBXPlugin.dll е разработена за връзка с клауд базираната телефонна 

централа предоставяна като услуга от Теленор. 
За осъществяване на връзка с други телефонни централи е необходимо допълнително 

разработване на нова библиотека. 

Посредством бутона тест , може да се извърши проверка на връзката със 
сървиса отговарящ за приемането на телефонните номера.  
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Фиг. 5.  Настройки периферия 

2. Конфигурация Работно Място 
В страницата Конфигурация – работно място може да извърши конфигурирането на конкретното 

работно място при работа с IP телефонна централа. Използва се при необходимост от повече от 
едно място на което да се приемат поръчките. Първоначално страницата е празна но при натискане 

на бутона   се отваря екрана на Фиг. 7, в което се въвеждат съответните 
настройки. 

 
Фиг. 6.  Конфигурация – работно място 

 
№: - поредният номер на работното място – генерира се автоматично от програмата. 
Телефонен номер: - телефонният номер на който отговаря работното място. 
IP адрес: - IP адреса на компютъра на който отговаря телефонният номер. 
Порт: - Порта на който отговаря телефонният номер от IP телефонната централа. 
 

 
Фиг. 7.  Ново работно място 
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След въвеждането на необходимия брой работни места със съответните настройки е възможна 
и тяхната редакция. Това става с маркирането на съответното работно място и натискането на 

бутона , при което се отваря екрана на Фиг. 7, в който може да се коригират 
настройките и да се запишат отново. 

 

 
Фиг. 8.  Списък с конфигурирани работни места. 

Затварянето на прозореца с настройките става с натискане на бутона  при което 

въведените настройки се записват. При натискане на бутона   екрана се затваря без да 
бъдат записани настройките.  

3. Обекти 
При първоначалното стартиране на модула списъка с обекти е празен. Необходимо е да бъдат 

добавени адресите на обектите от които може да се извършва доставка. Добавянето става с 

натисканена бутона  намиращ се в долният десен ъгъл на прозореца. Извежда се 
нов прозорец (Фиг. 9), в който са всички въведени обекти в настройките на ТИС Детелина (виж 
т.4.14.  Данни за обектите на фирмата на файла AC_settings.docx). Избира се обект, който да 

бъде добавен и се натиска бутона избери . Отваря се нов екран (Фиг. 10), в който е 
необходимо да бъдат въведени и допълтенилни настройки за съответният обект. 

 

 
Фиг. 9.  Списък обекти за добавяне. 

 
Първите три полета Град, Адрес и Телефон се попълват автоматично от данните въведени към 

обектите в основният модул. Значението на другите полета е: 
Време за изпълнение: времето за изпълнение на поръчката което се иползва за калкулиране на 

часа на встъпване на поръчката при отложени такива. Може да се въведе посредством клавиатурата 
или с използването на стрелките в дясно от полето. 
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Флаг Активен (приема поръчки): - използва се за указване дали обекта е активен – т.е. дали 
приема и изпълнява поръчки. 

URL адрес: - URL адреса, на който обекта приема поръчките. При многообектна структура в 
настройките на всеки обект е необходимо да се посочи този адрес за да може диспечерският модул 
да изпрати приетата поръчка към конкретно избраният обект. При работа с много обекти той е от 
типа: http://10.10.10.10:8051/eltradedelivery или за един обект http://localhost:8051/eltradedelivery, 
където 8051 е порта на който комуникират приложенията. 

 

 
Фиг. 10.  Добавяне на обект към Диспечерският модул. 

 

Прозореца се затваря с натискане на бутона Запис , след което обекта е добавен в 
списъка (Фиг. 11).  

Редактирането на данните на вече добавен обект става с неговото избиране и натискане на 

бутона  или с двоен клик на мишката върху реда с данните на обекта който искаме 
да редактираме. Отваря се екрана на (Фиг. 10), в който можем да коригираме данните и отново да 
го потвърдим. 

 
Фиг. 11.  Списък обекти в модул диспечер. 

 
Изтриването на вече добавен обект става с неговото избиране и натискане на бутона 

. Програмата извежда съобщението на Фиг. 12 потвърждението, на което изтрива 
обекта от списъка. Важное да се отбележи, че обект който е използван при приемане на поръчки не 
може д абъда изтрит. 

 
Фиг. 12.  Съобщение при изтриване на обект. 
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Приемане на поръчка 
Приемането на поръчка преминава през няколко последователни стъпки чието подробно 

описание е в следващите точки. Стъпките са: 
- Приемане на телефонното обаждане; 
- Въвеждане на данните за клиента; 
- Въвеждането на поръчката; 
- Приключване на поръчката. 

1. Приемане на телефонно обаждане 
Въвеждането на телефонният номер е първата стъпка която трябва да бъда извършена при 

приемане на обаждане от клиент. Въвеждането може да стане по два начина: 

- С натискане на бутона за входящо обаждане или клавиш F1 
наклавиатурата; 

- Автоматично при условие че е свързана и настроена телефонна централа, която подава 
номера на абоната. 

И при двата варианта се отваря нов прозорец, в който е необходимо да се въведе телефонният 
номер от който звъни клиента. При условие че е свързана телефонна централа, то номера е 
попълнен автоматично. 

 

 
Фиг. 13.  Приемане на телефоннно обаждане. 

 
Натискането на бутона Отхвърли извежда предупредителното съобщение на Фиг. 14, 

потвърждението на което ни връща в основният екран на модула с възможност за въвеждане на нов 
номер. 

 
Фиг. 14.  Отказ на обаждането. 

2. Въвеждане на данни за клиента 

a) Въвеждане на име на клиента. 

Приемането на обаждането става с натискане на бутона Приеми, при което приложението 
въвежда номера и позволява да се редактират данните на клиента. В полето Клиент се въвежда 
името на клиента (или на фирмата) който прави поръчката. В следващото поле може да се добави 

коментар за лицето. С бутона Запис  данните се въвеждат в базата. Ако не 
бъдат записани не е възможно да се продължи с въвеждането на поръчка от клиента. 

 

   
Фиг. 15.  Данни за клиента. 
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b) Въвеждане на адрес на клиента 

След въвеждането на имената на клиента е необходимо да бъдат въведен и адреса на който да 
бъде извършена доставката. Начина за въвеждането е следният. Натиска се бутона 

 при което се извежда нов екран (Фиг. 16), в който се въвеждат данни за 
Града , Квартала и точният Адрес наклиента. Полетата Град и Квартал се избират от падащи 
списъци с вече въведените в тях данни, като срещу всяко едно от полетата има бутон даващ 
възможност за добавяне на нов Град или съответно Кватал. За улеснение при търсенето в 
падащите списъци е добавена възможност за намиране на града или квартала с натискане на 
определена буква. Например: При маркиране на списъка с кварталите и натискане на буква М се 
визуализира първият от тях – за София - Младост 1. С последващо натискане на буквата се извежда 
следващият и т.н. 

 

 
Фиг. 16.  Въвеждане на адрес на клиента. 

 

Натискането на бутона  извежда нов прозорец, в който е трябва да се въведе 
името на града който искаме да добавим. Нововъведеният град се записва с натискане на бутона 

Запис . При натискане на бутона Отказ  операцията по въвеждането на нов 
град се отказва. И в двата случая прозореца се затваря. 

 

 
Фиг. 17. Добавяне на нов град. 

 

Натискането на бутона  извежда нов прозорец, в който е трябва да се въведе 
името на квартала който искаме да добавим. При работа с много обекти е възможно да се избере и 
обекта по подразбиране за съответният квартал – това е обекта, към който ще бъда насочена 
поръчката за изпълнение при постъпване на заявка от този квартал. Списъка с обекти е измежду 
въведените в програмата (виж тук). Също така може да се посочи и цена за доставка различна от 

стандартната. Това става с премахване на отметката  и въвеждането 
на нова такава в полето. Нововъведените данни се записват с натискане на бутона Запис 

. При натискане на бутона Отказ  операцията по въвеждането на нов 
квартал се отказва. И в двата случая прозореца се затваря. 
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Фиг. 18.  Добавяне на нов квартал. 

 
Операциите по въвеждането на нови градове и квартали се изпълняват еднократно и в 

последствие могат да се използват от падащите списъци при въвеждане на адрес на клиента. 

Данните за определен квартал могат да се редактират с натискане на линка , след като 
е избран съответният. Отваря се прозорец идентичен на този на Фиг. 18, в който има възможност за 
редакция (смяна) на обекта, от който се извършва доставката и съответно на цената за доставка 
при необходимост. Тази опция се използва при отваряне на нов обект който е по-близко до квартала 
от предходният и доставките могат да се извършват от него по-бързо. 

 
В най голямото поле в прозореца за въвеждане на данни за Адреса на клиента се въвржда в 

улицата, номера, блока, ектажа и всяка друга информация за точното местоположение на клиента. 
Информацията е необходима за извършването на доставката. 

 
Веднъж въведени данните за клиента при следващо позвъняване системата ги открива и ги 

извежда автоматично. Повторно въвеждане е необходимо, само ако клиента се обажда от друг 
адрес и желае доставката да бъде извършена там. При това положение в картона на клиента ще 
бъдат записан и новият адрес и при нова поръчка ще бъда необходимо уточнение от кой адрес се 
обажда – респективно на кой адрес да се достави поръчката. 

c) Въвеждане на допълнителен телефонен номер към клиент. 

Тъйкато един клиент може да извършва обаждания от различни телефони приложението има 
възможност за добавяне на неограничен брой телефони към даден клиент. За целта е необходимо 
да се извършат следните стъпки: 

- При позвъняване на непознат номер се приема позвъняването. Телефона на клиента се 
появява в часта с входящото обаждане. 
 

 
Фиг. 19. Нов номер на клиент. 

 
 

- Натиска се бутона . В новопоявилият се прозорец се намира клиента, 
към който желаем да добавим новият номер. Търсенето може да се направи по Адрес, Имена 
или Телефон.  
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- Избира се критерия по пойто да се извърши търсенето с поставяне на отметка на желаното 
поле и се въвежда информацията (текста) която търсим. 

- Натиска се бутона за търсене . 

 
Фиг. 20. Търсене в клиентите. 

 
- Приложението извежда всички намерени клиенти с посочените данни. 
 

 
Фиг. 21. Търсене в клиентите. 

 
- Избира се желаният клиент посредством маркиране и се натиска бутона 

.  
- Приложението извежда информацинното съобщение на Фиг. 22, потвърждението на което 

присвоява текущия телефон към избраният клиент.  

 
Фиг. 22. Търсене в клиентите. 

 
Така при последващо позвъняване от този телефонен номер клиента ще бъде 
идентифициран и данните за него ще бъдат изведени на екрана. 

d) Премахване на телефонен номер. 

Премахването на телефонен номер присвоен по грешка към даден клиент е възможно и се 
извършва по следния начин: 

- След като е прието обаждане по телефона от този номер, то както е описано данните за 
клиента се визуализитат в съответните полета. 

- В списъка  с телефонните номера прикачени на клиента (Фиг. 23) се избира номера, който 

желаем да се премахне и се натиска бутона Премахване . 
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Фиг. 23. Списък с тел.номера. 

 
- Визуализира се информационното съобщение на (Фиг. 24), потвърждението на което 

премахва телефонният номер от данните на клиента. Програмата ни връща на основният 
екран в който е възможно асоциирането на този номер с друг клиент или въвеждане на 
данните за нов такъв. 

 

 
Фиг. 24. Съобщение при премахване на тел.номер. 

 

3. Въвеждане на поръчка 
След като са въведени данните на клиента е необходимо да се започне въвеждането на 

артикулите в поръчката. За целта се натиска бутона Нова поръчка . При 
коректно въведено данни системата отваря екрана на Фиг. 27. При некоректно попълнени или 
непопълнени данни се извежда съобщението на Фиг. 25, след което приложението ни връща в 
основният екран за въвеждането им – виж т.2.  

 

 
Фиг. 25. Предупредително съобщение. 

 
При условие че данните на клиента са коректно въведени, но за въведеният адрес (квартал) не 

е избран или е избран неактивен обект от който да се извърши доставката се извежда друго 
предупредително съобщение (Фиг. 26), след което е необходимо да направим корекция в данните 
въведени за квартала (виж тук).  

 

 
Фиг. 26. Предупредително съобщение при липса на активен обект. 
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a) Детайли за поръчката 

След като всички подробности по данните на клиента са въведени, и е натиснат бутона Нова 

поръчка , в новоотвореният прозорец може да се посочат следните детайли 
за поръчката. 

- Доставка от обект – по подразбиране е избран обекта който посочен за квартала, но той 
може да бъде сменен с друг от списъка (ако има повече от един) чрез маркирането му. В 
списъка се виждат всички активни обекти въведени в системата.  

- Тип на поръчката – тук може да се избира от два варианта: 
o За момента – маркирането на тази опция означава, че поръчката трябва да се пусне 

веднага за приготвяне. 
o Отложена – при избор на тази опция в полетата под нея може да се укаже датата и 

часа за който клиента желае да бъде приготвена поръчката. Също така може да се 
посочи и време преди часа за изпълнение на поръчката (в минути), които указват 
колко по-рано да се пусне поръчката към обекта за изпълнение. Това както и смяната 
на обекта може да се използва от операторите за пренасочване на заявки от един 
обект към друг при натоварване на някой от тях. 

- Начин на доставка - аналогично на типа на поръчката и тук може да се избира измежду два 
варианта с които се посочва как клиента ще вземе поръчката си. 

o До адрес на клиента – клиента ще очаква подъчката на адреса посочен в данните му 
и избран от оператора (ако има повече от един). 

o Вземане от място – клиента ще си вземе поръчката от обекта.  
 

 
Фиг. 27. Детайли за поръчката. 

 

Прозореца с детайлите по поръчката се затваря с бутона Потвърди . При 

използване на бутона Отказ  приложението ни връща в основният екран, където може 
да се редактира името, адреса или телефона на клиента, преди да се пристъпи отново към 
приемане на поръчката.  

b) Добавяне на артикули 

Следващата стъпка при приемане на поръчката е въвеждането на артикулите които клиента 
желае. Въвеждането може да стане по няколко начина: 

- Избор на артикул чрез търсене. За използването на тази опция е необходимо да се посочи 
полето в горният десен ъгъл на екрана с мишката или да се натисне бутона F3 на 

клавиатурата – респективно  от екрана и се въведе текст в полето. Търсенето на 
артикулите е динамично, но са необходими минимум 3 символа за да започне. С всеки 
въведен символ се извежда списък с всички съвпадения сред артикулите. Програмата търси 
измежду имената на артикулите и техните номера. Колкото повече символи се въведат 
толкова списъка с артикули ще бъда по-малък. 
Примери:  
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При въведен текст „ари“ приложението търси сред имената на артикулите и списъка е 
следният: 

 
Фиг. 28. Търсене на артикул по име. 

 
При въведен текст „1202“ приложението търси сред номерата на артикулите и списъка е 
следният: 

 

 
Фиг. 29. Търсене на артикул по номер. 

 
- Избор на артикул от чрез търсене в групите. За целта в прозореца на артикулите трябва да 

се намерят търсените артикули. Потребителя може да ги намери с преглеждане на папките 
на артикулните групи и подгрупи. При маркиране на дадена група артикулите принадлежащи 
към нея се визуализират в дясно. Ако към дадена група има подгрупи то пред името и ще 
има знак + . С маркирането на групата прилежащите към нея подгрупи се показват и знака 

става .  
 

 
Фиг. 30. Търсене на артикул в групите. 

 
При всички варианти за търсене на артикулите в дясната част на екрана се визуализира списък 

с артикули отговарящ на избраният критерий. Добавянето на артикула към поръчката става с двоен 
клик на мишката или с натискане на бутона Enter на клавиатурата. Извежда се нов екран (Error! 
Reference source not found.),  в който може да се смени количеството, цената, както и да се изберат 
модификатори и да се добави допълнителен коментар към него. Смяната на количеството става 
посредством бутоните  и  пред полето съответно за увеличаване и намаляването му. Може 
да се използват и бутоните + и – на клавиатурата. Корекцията на цената става с натискане на бутона 

 намиращ се в дясно от нея. В отвореният прозорец (Фиг. 32) може да се коригира цената 
като се добави отстъпка от списъка с предватително зададени отстъпки. При избор на някоя от 
остъпките в последното поле в екрана се появява калкулираната цена с отсъпката за избраното 

количество. При потвърждение с бутона ОК , коригираната цена заедно с отстъпката и 
базовата цена се визуализира в екранчето на Error! Reference source not found.. Корекцията на 
цената не се отрацява на артикули в промоция. 

 
Другите възможни опции за корекция са добавяне на модификатор и Добавяне на допълнителен 

коментар към артикула. Избора на модификаторите става от предварително въведените в БОС (виж 
т.7. Модификатори на групи и артикули на файла Admin_client.docx) с поставяне на отметката в 
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квадратчето  след съответният модификатор. Аналогично на това модификатор, който е 
задължително заложен може да бъде премахнат с премахване на отметката. В последното поле 
може да се запише допълнителен коментар към съответният артикул. Модификаторите и коментара 
се изпращат към кухненският принтер или монитор за приготвянето на съответният артикул. 

 
 

 
Фиг. 31. Данни за добавеният артикул. 

 
Фиг. 32. Корекция на цената. 

 

c) Редактиране на артикул 

За редактирането на артикул добавен в поръчката е необходимо да бъдат извършени следните 
операции: 

- Артикула да бъда намерен в списъка на текущата поръчка; 
- Да бъда селектиран; 
Самото редактиране става с двоен клик на мишката или натискане на бутона Enter на 

клавиатурата при което се отваря отново екрана на Error! Reference source not found., в който 
може да се промени цената, количеството или модификаторите на артикула. След извършване на 

корекциите данните се потвърждават с натискане на бутона ОК . 

d) Премахване на артикул 

Премахването на артикул от поръчката е аналогично на нейното редактиране. За премахването 
е необходимо артикула да бъде намерен, да бъде отворен по начина описан по-горе и в екрана на 

Error! Reference source not found. да се избере бутона . Артикула се изтрива от 
списъка на поръчката. 

e) Копиране на стара поръчка 

Копирането на поръчката е операция, която позволява на оператора да копира всички артикули 
от стара поръчка на клиента в текущата. За целта е необходимо да се изпълнят следните стъпки: 

1. Приема се обаждането от клиента и се уточнява адреса за доставка (Зона 1); 
2. Започва се нова поръчка – бутон F2 ; 
3. От екрана в Зона 2, където се визуализират старите поръчки на клиента се избира поръчката 

която желаем да копираме. С маркирането на конкретна поръчка в последната чест на екрана се 
визуализират артикулите към нея.  

4. Натиска се бутона , при което всички артикули от старата 
поръчка се копират в новата.  

  
Важно е да се отбележат следните неща: 
- При копиране на поръчка се копират само артикули, количествата и стандартните цени. 
- Допълнителните отстъпки не се копират. 
- Ако има артикули в поръчката и се извърши копиране, то всички вече добавени артикули се 

изтриват и се добавят само копираните. 
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- След копирането на поръчката е възможно добавянето на нови артикули и коригирането на 
копираните от старата по начина описан по-горе. 

4. Редакция на адрес на поръчката 
Адреса за доставка на поръчката освен в началото може да бдъе редактиран и по време на 

приемане на поръчката преди нейното приключване. За целта е необходимо да се натисне бутона 

Редакция на адрес (или F7) , при което се отваря нов прозорец с всички 
въведени адреси за доставка на клиента. Адреса избран за текущата доставка е маркиран в синьо. 
Редактирането му става с двонен клик на мишката върху него, при което се отваря екрана Фиг. 16, 

където можем направим корекциите и да ги потвърдим с бутона за запис . В екрана имз 

възможност за добавяне на нов адрес посредством натискането на бутона . 
Отново се отваря екрана Фиг. 16, където може да въведем данните за новият адрес и за ги запишем. 

Потвърждението на избраният за доставката адрес става с натискане на бутона , при 
което отновосе отваря прозореца на Фиг. 27 или Фиг. 34, където да коригираме детайлите за 
поръчката по начина описан по-горе. 

 

 
Фиг. 33. Списък адреси на клиента. 

 
 
 

5. Преглед на данните за текущата поръчка 
 
За редактиране на детайлите на поръчката има изведен специален бутон 

. Натискането му отваря екрана на Фиг. 34, където аналогично на 
редактирането на адрес на клиента може да се извърши корекция на обекта от който ще бъде 
изготвена поръчката, типа на поръчката и начина на доставка. 
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Фиг. 34. Детайли за поръчката. 

6. Отстъпки 
Въведените отстъпки в системата могат да бъдат приложени върху текущата сметка. За 

прилагането им е необходимо да се натисне бутона , при което се отваря 
екрана на Фиг. 35, с възможните опции, които са предварително конфигурирани. Посредством избор 
на някой от бутоните се избира желаната отстъпка, или се премахва с натискане на бутона Без 

отстъпка .   
 

 
Фиг. 35. Добавяне на остъпка на сметката. 

7. Отказване на поръчката 
В приложението съществува възможност за отказ на въведената поръчка преди нейното 

приключване. Тава става с натискане на бутона Отказване на екрана  или 
F12 от клавиатурата. Извежда се съобщението на Фиг. 36, потвърждението на което изчиства всички 
данни за текущо въвежданата поръчка. 
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Фиг. 36. Съобщение при изтриване на поръчка. 

 

8. Приключване на поръчката 

Приключването на поръчката става с натискането на бутона  в 
приложението или F4 на клавиатурата. Извежда се съобщението на Фиг. 37, потвърждението на 
което записва текущо въвежданата поръчка в базата с данни. 

 

 
Фиг. 37. Съобщение при приключване на поръчка. 

Преглед на текущите поръчки 

1. Визуализация на поръчките. 
В станицатата Текущи поръчки има възможност за преглед на приетите и незавършени поръчки 

за определен период. Избора на периода се осъществява от бутона в горният десен ъгъл измежду 
три опции: 

 

 
Фиг. 38. Списък с текущите поръчки. 
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1. Последните 12 часа - извежда списък с всички неизпълнени поръчки з апоследните 12 часа; 
2. Последните 24 часа - извежда списък с всички неизпълнени поръчки з апоследните 24 часа; 

 
3. Произволен период – извежда нов екран (Фиг. 39) в който има възможност за задаване на 

периода, за който желаем да проверим за неизпълнени поръчки. 
 

 
Фиг. 39. Въвеждане на период. 

 
След избор на периода (по подразбиране е Последните 12 часа) в долната част на екрана се 
визуализират неизпълнените поръчки. С маркирането на конкретна поръчка посредством мишката 
в последната част на екрана се визуализират артикулите към нея. 

2. Търсене в поръчките 
В екрана с неизпълнените поръчки е възможно да се осъществи търсене по различни критерии. 

За целта е необходимо да се извършат следните стъпки. 
a) Да се посочи колоната по която желаем да извършим търсенето. Тъсенето е възможно 

по всички визуализирани колони в поръчките. С маркирането и критерия за търсене 
става избраната колона. 

b) Да се натисне бутона ,  който е променен с текущо избраният критерий; 
c) В новопоявилият се прозорец да бъда въведена търсената стойност; 

 
Фиг. 40. Въвеждане на критерий за търсене. 

 
d) След потвърждение търсената поръчка се маркира и артикулите към нея се 

визуализират в най-последната част на екрана. При условие че това не е търсената 
поръчка, търсенето може да продължи с натискане на бутона F3 на клавиатурата но 
намирането и. 

3. Обновяване на поръчките 
Обновяването на екрана с поръчките може да бъде извършено по два начина: 

a) Ръчно - с натискане на бутона обнови  в горната част на екрана; 

b) Автоматично – с поставяне на отметката . Поръчките се 
обновяват автоматично при някаква промяна (смяна на статус, изпълнение, добавяне на 
нова поръчка и др.) 
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4. Настройка на видимите колоните на текущите поръчки 
Колоните видими в таблицата с поръчките могат да бъдат настроени по следният начин: 

a) Натиска се десен бутон на мишката върху таблицата с поръчките; 
b) Отваря се позорец с имената на всички възможни колони и квадратче пред всяка. При 

наличието на отметка в квадратчето, колоната ще бъде видима.  
 

 
Фиг. 41. Настройка на видимите колони. 

 
Колоните в частта с артикулите са фикцирани и не могат да бъдат променяни. 

5. Изход от системата 
Изход от системата и затваряне на приложението може да бъде извършено по няколко начина; 

a) С натискане на бутона  от менюто на модула; 

b) С натискане на бутона  намираш се в горният десен ъгъл на екрана; 
c) С натискане на бутоните Alt + F4 от клавиатурата. 

 
И при трите варианта се появява съобщението на Фиг. 42, потвърждението на което затваря 

приложението. 
 

 
Фиг. 42. Съобщение при затваряне на модула. 
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4. Грешки и съобщения на програмата 
Съществуват различни съобщения възникване на грешки. 

1. Грешка при липса на лиценз 
Причините за появяване на съобщението на Фиг. 43 може да бъдат няколко: 

a) Дефектирал защитен ключ – поставеният защитен ключ е повреден; 
b) Некоректен лицензен ключ – поставеният защитен клюя не съдържа лиценз за софтуера; 
c) Изтекъл лиценз на софтуера – времето за ползване на софтуера е изтекло. Необходимо 

е неговото подновяване. 
 
 
 

 
Фиг. 43. Съобщение при липса на защитен ключ. 

 
При появяване му е необходимо да се обърнете към сервизната фирма отговаряща за 

поддръжката на софтуера. 
 


