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1. Меню за стол 
Допълнителната опция Меню за стол се използва в столовите системи за предварително 

изготвяне на меню за бъдещ период. Използването му е задължително в комбинация с X-Pay 
(модул за Разплащане с карти), модул Производство и някой от следните модули за маркиране: 

 ПОС за стол – модул поръчки за стол; 
 CanteenWeb – поръчки за стол през Web браузър; 
 ПОС за ресторант – необходимо е да се използва бутон за извеждане на меню за 

стола. 
  Стартира се от основния модул като от меню Операции  се избере опцията Меню за стол 

. При всяко стартиране на модула, програмата изисква въвеждане на 
потребителско име и парола за да позволи достъп на потребителя за работа. 

 

 
Фиг. 1.  Стартиране на модул Меню за стол 

 
Единственото условие е оператора да е тип администратор или потребител. Ако потребителя 

е тип касиер на екрана ще се изведе съобщението: “Оператор ‘____‘ няма нужното ниво на 
достъп.“ и софтуера ни връща в началният екран за въвеждане на потребител и парола. В 
апострофите е името на оператора, с който сме се опитали да стартираме модула. 

 

 
Фиг. 2. Съобщение за грешен потребител 

 
При правилно въведени име и парола, програмата отваря нов екран с няколко бутона и 

функционалности (Error! Reference source not found.). 
 

 
Фиг. 3. Меню за стол 

1.1. Настройки 

Натискането на бутона настройки  отваря падащ списък с няколко възможни 
опции. 
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1.1.1. Постоянно меню   

a).  Създаване на постоянно меню 

 Опцията Постоянно меню  е първата в списъка. Използва се за създаване 
на списък с артикули които автоматично се добавят към всяко създадено в последствие меню, 
т.е. тези артикули ще присъстват във всяко меню. Избора на тази опция отваря екрана на Фиг. 4. 
Преди да се прехвърли артикула, трябва да бъде намерен. Търсенето е както в прозореца 
Артикули, във всички останали модули на програмата. Накратко, необходимо е: 

 Да се избере дали търсенето да е само в текущата избрана папка  или във всички папки 

 (бутона пред полето за търсене, имащ вид на една или няколко папки в зависимост от 
избрания вариант); 

 Да се избере критерий за търсене от падащият списък срещу надписа „Търсене по“ 

; 
 Да се зададе стойност за търсене и да се потвърди с Enter. 

 
За повече информация относно търсенето на артикул – виж т. 2.2 Търсене на артикул в 

модул Доставки. Разбира се потребителя може да намери необходимите му артикули и с 
преглеждане на групите. 

След като е намерен артикула, той се прехвърля в горната част на прозореца (добавя се към 
артикулите в постоянното меню) по следния  начин: 

1. Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат 
бутон, артикула се “влачи” към прозореца за постоянното меню.  

2. Бутона се отпуска когато курсора на мишката е в прозореца на менюто. 
 
Прехвърляне чрез  “влачене” на един артикул е при натиснат ляв бутон на мишката, а за  

няколко артикула е при натиснат десен бутон. Друг начин за прехвърляне е да се маркират 

един или няколко артикула и се натиска бутон , намиращ се в прозореца на 
артикулите или се натиска клавиш ‘+’ на клавиатурата; 

 

 
Фиг. 4. Създаване на постоянно меню 

 
При добавянето на артикул в менюто, той се добавя със цената указана в настройките на менюто 
(виж т. 5.1.5 Настройки меню). С каква цена се добавя е визуализирано в полето над списъка с 

артикулите . Като допълнителна опция се визуализира и броят на артикулите 

добавени в менюто . 
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 Допълнителна настройка е възможността за скриване на артикулите от постоянното меню 
на определени терминали. Опцията е налична в горната част на екрана – полето За терминали:. 
Стойностите му се задава по следния начин: 

 Избира се бутона , в дясно от полето. Така се отваря прозорец с номерата на 
терминалите / везните. 
 

 
Фиг. 5. Продажба на касови терминали 

 
 Поставя се отметка срещу номера на терминалите, на които са разрешен за маркиране 

артикулите от постоянното меню. Може да се използват бутоните  и , за 
маркиране съответно на всички или нито един терминал. Артикулите ще се визуализират 
само на избраните терминали. На всички останали ще бъдат скрити. 

 Прозореца се затваря с бутона , в горния му десен ъгъл или с Alt+ F4. 

Функцията на бутона Добави от шаблон  е разгледана в 
т.5.2 Създаване на меню. Създаването на самите шаблони (Шаблонни менюта) е разгледано в 
следващата точка т.5.1.2 Шаблонно меню.  

b).  Редактиране на постоянно меню 

Редактиране на постоянното меню е възможно да бъде направено преди записването му 
или в последствие. Когато се прави в последствие е необходимо то да бъде отворено по начина 
описан по-горе (меню Настройки/ Постоянно меню на модула). Могат да се направят следните 
корекции: Може да се: 

 Добави артикул към постоянното меню по начина описан в предходната точка; 
 Изтрие артикул от менюто – ако потребителя реши да изключи даден артикул, може да 

го избере и след натискане на десен бутон на мишката да избере от появилото се меню 

Изтриване  . Програмата извежда съобщение: “ Желаете ли да изтриете от 
менюто артикул ‘___‘?” (Фиг. 6) и очаква потвърждение или отказ. В апострофите е името 

на артикула, който ще бъде изтрит. Вместо избор на Изтриване  от менюто 
на десния бутон, може да се използва клавиш Delete на клавиатурата; 
 

 
Фиг. 6.  Изтриване на артикул от постоянното меню 

 
 Промени цената, на която ще се продава артикула в менюто, независимо от установените 

в настройките опции. Това може да се направи посредством натискане на десен бутон на 

мишката и избор на опцията  от появилото се меню. Програмата отваря 
нов екран с възможност за въвеждане на цена и очаква потвърждение или отказ. 
Прозореца за редакция на цената може да се отвори и посредством двоен клик на 
мишката върху реда със съответният артикул. 
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Фиг. 7.  Редактиране на цената на артикул 

 
Програмата прави проверка за коректност на въведената цена и при некоректна такава 

извежда следното съобщение и ни връща обратно в прозореца за въвеждане на цената. 
 

 
Фиг. 8.  Съобщение за некоректно въведена цена 

 

c).  Отказ от менюто преди приключване 

Въведено постоянно меню, може да бъде отказано преди записване с бутона Отказ 

 в прозореца за създаване. Другия вариант е да затвори прозореца с по 
стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл. В резултат на всяко от тях програмата 
ще изведе съобщение: ”Имате започнато меню. Желаете ли да го откажете?” Фиг. 9. При 
потвърждението му въведеното меню ще бъде окончателно отказано. При използване на бутона 

 програмата ще ни върне обратно в прозореца за въвеждане на постоянното меню.  
 

 
Фиг. 9. Отказ на меню 

 

d).  Запис на постоянното меню 

Въведено постоянно меню, може да бъде записано с бутона Запис  в 
прозореца за създаване. Програмата извежда съобщение Фиг. 10, което трябва да се потвърди 

за да бъде записано менюто. Ако използване бутона  и откажем записа на менюто 
програмата ни връща обратно в екрана за въвеждане, където можем да направим нови корекции. 
При потвърждение екрана се затваря и се връщаме в основният екран на модула Меню за стол 
Фиг. 3. Като допълнителна особеност трябва да се отбележи че веднъж въведено постоянно 
меню в последствие може да бъде премахнато напълно единствено през Справки менюта които 
са разгледани в следващите точки, затова е необходимо да има поне един артикул. При липса 
на такъв програмата извежда подсещащо съобщение „В менюто няма артикули“ Фиг. 11 и ни 
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връща в предходният екран. Вариантите в тази ситуация са Отказ на менюто (разгледан в 
предходната точка) или въвеждане на поне един артикул км него и записване. 

 
Фиг. 10. Запис на меню 

 

 
Фиг. 11. Предупредително съобщение 

1.1.2. Шаблонно меню 

 Опцията Шаблонно меню  е втората в списъка. Използва се за създаване 
на списъци с артикули, които  можем да добавим при създаване на ново меню. Избора на тази 
опция отваря екрана на Фиг. 12. 

 

 
Фиг. 12. Шаблонно меню 

 
Начина на създаване и записване на шаблонните менюта е идентичен с този на постоянното 

меню описан в предходната точка. Като добавка има две допълнителни опции в заглавната част. 
Тип – поле в което може да се укаже типа на шаблонното меню. Стойността му се избира от  

падащ списък. Първоначално, тези списък е празен и потребителя трябва да го създаде. Също 

така ако желаната стойност я няма в списъка, трябва да се добави. Това става със бутона , в 
дясно от полето. При избора му се отваря прозореца на Фиг. 13. Въвежда се стойността в полето 
тип, както и времевия период за който да бъде активно добавеното меню и се потвърждава (с 
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бутон ). Часовете за Начало и Край може да  се въведат от цифровата клавиатура 

или да се използват стрелките за нарастване или намаляване  по отделно за час, минути и 
секунди. След като е потвърден типа стойността вече ще присъства в списъка и ще може да бъде 
избрана от там. Най-често полето се използва за указване на вида на менюто (закуска, обяд или 
вечеря), а по-рядко се обвързва с деня от седмицата или месеца (За понеделник, За Вторник, За 
01….). Избора на типа се прави в зависимост от целите на менютата. 

 

 
Фиг. 13. Добавяне на тип на менюто 

 
Коментар – поле в което може да се запише допълнителна информация за самото меню. 
 
ВАЖНО!!! Създаването на шаблонните менюта трябва да е изключително внимателно. 

Веднъж създадено меню може да се редактира и да се изтрие единствено пред Справки менюта, 
работата с които е разгледана по-долу. 

1.1.3. Преглед Log файл 

Опцията Преглед log файл  е третата в списъка. Избора и отваря лог 
файла, който се генерира в процеса на работа с модула. В него се записват събития при ъпдейт 
на таблиците за менютата, както и допълнителни събития при за проблеми при работа с модула. 

1.1.4. Преглед файл с грешки 

 Четвъртата опция от менюто настройки е Преглед на файла с грешки

. Избора и отваря файла с грешки, който са генерирани от модула при 
работата му.  Възможно е файла да е празен (не са записани никакви проблеми при работата с 
модула). Използва се за установяване на причините поради които модула не работи или връща 
съобщения за грешка в определени ситуации. 

1.1.5. Настройки меню 

Последната опция в настройките е Настройки меню . На практика тази опция 
трябва да първа да се установи, тъй-като посредством нея се установява на каква цена да се 
добавят артикулите при добавяне в менюто. Възможните варианти са няколко.  
Секция цени - има два параметъра: 
Тип цена – параметър указващ коя цена се използва при добавяне на артикул към менютата. 
Вариантите за избор за между Продажна, Покупна и Продажна на едро. 
Отстъпка / надценка – процент отстъпка или надценка които да бъдат добавени към избраната 
в предната опция цена при добавяне на артикул към менюто. 
Секция Период на активност – има два параметъра указващи момента на активиране и 
деактивиране на менюто в часове преди момента на влизане в сила на времето за което е самото 
меню. 
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Фиг. 14. Добавяне на тип на менюто 

1.2. Добавяне на меню 
Основната функционалност на модула е създаването на менюта за бъдещ период с цел 

предварително поръчване, което ще улесни доставките и приготвянето на храната. За 

създаването на менюто се използва опцията Добавяне на меню  от 
екрана на Фиг. 3. Отваря се нов екран Фиг. 15 идентичен с тези при създаване на постоянно и 
шаблонни менюта. В заглавната част са добавени няколко допълнителни полета, които са 
разгледани в следващите редове. 

За Дата: – поле в което се въвежда датата за която е менюто. 
Начало: – Началният час за който е менюто. 
Край: –  Крайният  час за който е менюто. 

Гореизброените полета са валидни за периода, в който може да бъде издадено менюто. 
Периодите за издаване са обвързани с настройките на ПОС терминала за Стол. Тъй-като в 
настройките на ПОСа има няколко опции за визуализация на поръчките, периода се взема в 
предвид само ако е избрана опция за показване на поръчките само от текущото меню. Периода 
(началният и крайният час) се установява автоматично при избор на Тип на менюто. Опциите за 
Тип са описани в предходната точка 5.1.2 Шаблонно меню. След като е избран типа на менюто 
периода се установява автоматично, но може да бъде променен преди да то да е записано. 

 

 
Фиг. 15. Създаване на ново меню 
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Секция Период на активност на менюто за поръчки. Полетата  от тази секция са свързани с 
периода, през който менюто се визуализира на ПОС терминал за предварителни поръчки. В 
полето От: се задава началният момент на визуализация на менюто а в полето До: крайният 
момент. Потребителя може да зададе произволен период по следния начин: 

 В съответното поле се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две 
цифри за ден и месец, и четири за година; 

или 

 с бутона  в дясно от датата. При неговото натискане се появява календар с един 
месец. От него се избира с мишката ден от съответния месец. Преминаването между 
месеците става с  и , а през годините – с  и . За движение напред във времето – 
бутоните от дясно, а за връщане – от ляво; 

Часа също може да  се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките за 

нарастване или намаляване  по отделно за час, минути и секунди. 

1.2.1. Добавяне на артикули към менюто 

Със отварянето на екрана за ново меню Фиг. 15, артикулите от постоянното меню вече са 
добавени. Разбира се те могат да бъдат премахнати при нужда. Необходимо е да се добавят 
само допълнителните артикули които ще бъдат валидни само за текущото меню (зададеният ден 
и период). Добавянето на артикулите е аналогично на добавянето описано в предходната точка 
– Създаване на Постоянно меню.  

1.2.2. Добавяне на шаблонно меню 

Като улеснение на създаването може да се използва опцията Шаблонно меню. Създаването 
на Шаблонните менюта е описано в предходната точка. Избора на шаблонно меню, което да бъде 
добавено става посредством натискането на бутона  Добави от шаблон 

. Приложението отваря нов екран със всички създадени 
шаблонни менюта. В горната част са показани самите менюта докато в долната част на 
прозореца са артикулите към избраното меню.  

 

 
Фиг. 16. Избор на шаблонно меню 

 
След като е намерено желаното шаблонно меню, то се прехвърля в екрана на новото (добавя 

неговите артикули в новото меню) по следния  начин: 
1. Избира се менюто, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат 

бутон, артикула се “влачи” към прозореца за ново меню.  
2. Бутона се отпуска когато курсора на мишката е в прозореца на менюто. 

 
Прехвърляне чрез  “влачене” на едно меню е при натиснат ляв бутон на мишката, а за  

няколко селектирани менюта е при натиснат десен бутон. Друг начин за прехвърляне е да се 



       ТИС „Детелина” 
Модул „Меню за стол”    
 

11 
 

маркират едно или няколко шаблонни менюта и се натиска бутон , намиращ 
се в прозореца на артикулите или се натиска клавиш ‘+’ на клавиатурата; 

1.2.3. Запис на менюто 

Въведено постоянно меню, може да бъде записано с бутона Запис  в 
прозореца за създаване. Програмата извежда съобщение Фиг. 17Фиг. 10, което трябва да се 

потвърди за да бъде записано менюто. Ако използване бутона  и откажем записа на 
менюто програмата ни връща обратно в екрана за въвеждане, където можем да направим нови 
корекции. При потвърждение екрана се затваря и се връщаме в основният екран на модула Меню 
за стол Фиг. 3. 

 
Фиг. 17. Запис на меню 

 

1.1. Справки – менюта 

Справките за менютата се извикват от бутона . Натискането му 
отваря екрана от Фиг. 18. Първоначално справката се отваря празна в нов екран. Разделена е на 
няколко части (таблици). Таблица с менюта, таблица с артикули към тях, таблица с поръчки към 
съответните менюта и таблица с поръчаните артикули към менютата (ако има такива). Най в 

дясно между отделните таблици има точка. Тази точка е червена  когато, когато програмата 
не е извела всички записи към избраното меню дава информации на потребителя, че все още 

данните не са пълни. Когато програмата зареди всички данни, точката става зелена . Точката 
е червена  и ако например е избрано меню, а в средната част на прозореца са артикулите към 
предишното избрано. Потребителя, единствено трябва да изчака няколко секунди, докато 

точките станат зелени . 
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Фиг. 18. Справки менюта 

 
Първоначално трябва да се зададе период, за който да бъде направена справката и това 

се прави от бутона . Когато справката е вече изведена на 

екрана, върху бутона е изписан периода за който е – пример: . 
Като се избере отново бутона, може да се зададе нов период за нова справка от същия 
тип за същите артикули. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-
кратките периоди. Ако потребителя желае друг период трябва да избере Произволен 
период, в следствие на това се отваря прозореца от Фиг. 19. Потребителя може да зададе 
произволен период чрез полетата От дата и До дата, по следния начин: 

 
 В съответното поле се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две 

цифри за ден и месец, и четири за година; 
или 

 с бутона  в дясно от датата. При неговото натискане се появява календар с един 
месец. От него се избира с мишката ден от съответния месец. Преминаването между 
месеците става с  и , а през годините – с  и . За движение напред във времето – 
бутоните от дясно, а за връщане – от ляво; 

Часа също може да  се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките за 

нарастване или намаляване  по отделно за час, минути и секунди. 
Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона  

, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото 
меню зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (виж 
файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди). Ако избрания период е Вчера или Днес, може 
допълнително да се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него 

. Ако избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 

След натискане на бутон  се извежда самата справка. Ако тя е за твърде голям 
период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути. 
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Фиг. 19. Избор на произволен времеви период 

 
 Другите бутони в прозореца на справката са: 

Тъй-като всяко меню има няколко дати следващият бутон За дата  е с 
няколко опции: 

 - филтъра за периода е по датата за която са създадени менютата. 

 - филтъра за периода е по датата на въвеждане на менютата. 

 - филтъра за периода е по датата на последна редакция на менютата. 

  - бутони за редакция и сторниране на менюта, работата с които е описана по-долу. 

 - филтър за менютата с няколко опции. За избраната опция може да се съди по поставената 

отметка пред съответния ред . Възможностите са следните: 

 - избора на тази опция показва (филтрира) само менютата които са отворени – 
т.е. тези към които няма направено производство. 

 - филтър за менюта които са затворени – т.е. менюта към които има направено 
производство. 

 - филтър който показва всички менюта – отворени и затворени.  

 - допълнителен филтър, активирането на който  показва шаблонните 
менюта, както и постоянното меню създадени или редактирани през избраният период.  

 - втори филтър, посредством който може да се филтрират видовете менюта. Избора е 
между следните опции:  

 - филтър който показва само редовните менюта. 

 - филтър който показва само сторнираните менюта.  

 - филтър който показва всички менюта – редовни и сторнирани.  

 - бутон за разпечатване на менюто. 

 - бутон за преглед на менюто на екран 

 - бутон за преглед на артикулите към затворено меню (меню на което има направено 
производство). 

 - допълнителен филтър посредством който може да се филтрира по офис, категория, и 
терминал. С натискането му се отваря прозорец за избор на филтър Фиг. 20, в който трябва да 
се поставят отметки за желаните филтри и да изберат стойности от съответстващите им падащи 
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списъци. Важно е да се отбележи че списъка във филтъра за категория се попълва и може да се 
избере едва след като са избрани предходните филтри и периода на справката. 
 

 
Фиг. 20. Филтър в справки за менюта 

1.1.1. Редактиране на меню 

За да се редактира дадено меню трябва първо да бъде намерено в Справките за менютата. 
За намирането му в генерираната справка могат да се използват описаните по-горе филтри. След 

като е намерено менюто, то се избира и се натиска бутона . В следствие на това се отваря 
прозореца за редактиране на меню, в който трябва да се въведат промените. Може да се 
редактират всички компоненти на менюто а именно: 

1. Може да се добави нов артикул. 
2. Може да се изтрие артикул. 
3. Може да се добави ново шаблонно меню. 
4. Може да се смени цена. 
5. Може да се смени периода за който е менюто. 
6. Може да се смени периода на активност на менюто за поръчки. 
7. Може да се смени типа на менюто. 
8. Може да се сменят терминалите за които е предназначено. 

 Редактираното меню, може да бъде записано с бутона Запис  в прозореца. 
Програмата извежда съобщение Фиг. 22, което трябва да се потвърди за да бъде записана 

редакцията на менюто. Ако използване бутона  и откажем записа програмата ни връща 
обратно в екрана за въвеждане, където можем да направим нови корекции. При потвърждение 
екрана се затваря и се връщаме в основният екран на модула Меню за стол Фиг. 3. 
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Фиг. 21. Редактиране на меню 

 

 
Фиг. 22. Запис на редактирано меню 

1.1.2. Изтриване на меню 

Както и в предходната опция за да се сторнира дадено меню трябва първо да бъде намерено 
в Справките за менютата. За намирането му в генерираната справка също могат да се използват  

описаните филтри. След като е намерено менюто, то се избира и се натиска бутона . 
Програмата извежда съобщението на Фиг. 23, потвърждението на което сторнира менюто. 
Сторнирано меню не може: 

1. Да се редактира; 
2. Да се сторнира отново; 
3. Да се направи производство към него, независимо че може да има поръчани артикули. 
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Фиг. 23. Сторниране на меню 

1.2. Справки поръчки 
През модула за създаване, може да се направи справка за поръчаните артикули към 

съответното меню. Справката се пуска от бутона . Натискането му 
отваря екрана на фиг. Първоначално справката се отваря празна в нов екран. Разделена е на 
две части (таблици). Таблица с поръчки и таблица с артикули към тях. Най в дясно между двете 

таблици има точка. Тази точка е червена  когато, когато програмата не е извела всички записи 
към избраната поръчка дава информации на потребителя, че все още данните за артикулите към 

нея не са пълни. Когато програмата зареди всички данни, точката става зелена . Точката е 
червена  и ако например е избрана поръчка, а в частта на прозореца с артикулите все още 
стоят тези към предишната селектирана поръчка. Потребителя, единствено трябва да изчака 

няколко секунди, докато точката стане зелена . 
 

 
Фиг. 24. Справка Поръчки 

 
Филтрите са аналогични на тези разгледани в предходната точка Справки менюта. След като е 
избран периода справката се зарежда. В горната и част има още две опции, чието значение е 
следното: 

Бутон сторниране  - използва се за сторниране (отказване) на направена поръчка. За да се 
сторнира поръчка е необходимо да тя да бъде намерена в горната част на справката и след като 
е селектирана да се натисне бутона. Програмата извежда съобщение „Желаете ли да сторнирате 
поръчка No__?“, потвърждението на което сторнира поръчката. 
 

 
Фиг. 25. Справка Поръчки 
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Флаг Групиране по артикули  – използва се за групиране на еднаквите 
артикули при селектирани няколко поръчки.  

1.3. Затваряне на модула 

Затварянето на модула става с натискане на бутона Изход . Важно е да се отбележи 
че програмата не извежда предупредително съобщение при натискането на бутона, а директно 
затваря модула. 

 


