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 Предназначение на модула 
ПОС терминала за СТОЛ е предназначен за работа в столови системи, като място за 

предварителни поръчки работещо на самообслужване. Използването му е задължително със 
следните модули към Детелина:  

Модул меню за стол – Предназначен за изготвяне на менютата. Работата с него е описана в 
т. 5. Меню за стол на файла Aditional_operation.docx. 

X-Pay (модул за Разплащане с карти) – допълнителен модул за безналично плащане. 
Модул Производство – Модул за произвеждане на артикули въз основа на предварителни 

поръчки на база на техните рецепти. Работата с него е разгледана е този документ - 
Manufacture.docx. 

 
Модула може да се стартира в няколко различни модификации в зависимост от добавените 

параметри. Има много ограничения и настройки описани в отделен документ. 
 

 Стандартен ПОС за поръчки 
Стандартният ПОС се използва като терминал на самообслужване за самостоятелно маркиране 
на поръчки от служителите. Има няколко бутона, използването на които е описано по-долу. 

 
Фиг. 1.  Изглед на стандартен ПОС за поръчки 

 
Информационна лента – намира се в долната част на екрана и дава следната информация: 

a. Дата и час на терминала -  - намират се в десния край на лентата; 

b. Положение на бутона NumLock – Изключен бутон , Включен бутон . Може 
да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с еднократно докосване на иконата; 

c. Положение на бутона CapsLock – Изключен бутон , Включен бутон . Може 
да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с еднократно докосване на иконата; 

d. Език на въвеждане – Български фонетичен , Английски . Аналогично на 
предходните, може да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с еднократно 
докосване на иконата. Промяната може да бъде на всеки един от инсталираните езици на самата 
операционна система; 

e. Състояние на ПОСа за поръчки –  няма генерирани грешки,  има генерирани грешки. 
С еднократно докосване на иконата грешките се визуализират на екрана  
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f. Състояние на принтерите – Има свързаност към всички принтери , има липсващ 

принтер ,  има принтер който печати в момента . Статуса е за принтерите които са свързани 
към конкретния ПОС; 

g. Активни приложения –  в лентата се визуализират всички приложения от ТИС 
Детелина които модулът разпознава. С еднократно докосване на иконата се преминава в 
съответният модул; 

h.  - икона показваща че модула е заключен – докато се направи проверка на защитният 
ключ. 

i. Версия на програмата -  - показва текущата версия на програмата. 
 

1. Бутон Нова поръчка  

Бутона  се използва за създаване на поръчки. Натискането му 
отваря последователност на екрани от които трябва да се изберат съответните опции. 
Първоначалният екран е календар, в който се виждат датите за които има създадени 
менюта. Тези за които има менюта са оцветени в синьо и могат да се изберат, а 
останалите са в сиво Фиг. 2. 

 
След избора на съответната дата се появява екран с артикулите от които може да се 
направи избора. При наличие на повече от едно меню за съответния ден първоначално 
трябва да се направи избора на съответното меню, и след това ще се отвори екрана с 
възможните артикули Фиг. 4. 

 
Фиг. 2.  Избор на дата на менюто 

 

 
Фиг. 3.  Избор на период на менюто 

 
Избора на артикулите за поръчката зависи от създадените ограничения на модула. При липса на 
такива може да се избере на практика неограничено количество от съответните артикули, като 
за потвърждаване на поръчката единственото условие ще бъде наличието на сума в сметката. 
Проверката на наличността е разгледана по-долу. В зависимост от ограниченията е възможно да 
има задължително поръчване на артикул от дадена група, максимален и минимален брой 
артикули в поръчката, както и редица други. Самите ограничения са разгледани във файла с 
настройките. При ограничение от типа задължителен артикул (артикул от определена група) 
поръчка не може да бъде приключена без да е маркиран артикул от тази група. При опит за 
потвърждение излиза съобщението от Фиг. 5, потвърждението на което ни връща в основният 
екран за маркиране на артикули от задължителната група. След маркиране на артикул от група, 
в която има ограничение за 1 бр. от група останалите артикули от групата се деактивират (стават 
сиви и неактивни). При ограничения за минимален и максимален брой артикули в поръчката се 
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показват съобщенията от Фиг. 6 и системата отново ни връща в екрана за коригиране на 
направената поръчка. 

 
Фиг. 4. Избор на артикулите от менюто 

 

 
Фиг. 5.  Предупредително съобщение 

 
 

  
Фиг. 6.  Предупредителни съобщения 

 
За изтриването на артикул от поръчката е необходимо той да бъде маркиран, след което да се 

натисне бутона в долния ляв ъгъл на екрана . Изтриването е операция, която може да 
се наложи при желание за смяна или отказ от конкретният артикул,  при достигане на някои от 
описание по-горе ограничения и в други ситуации. 

При необходимост от отказване на цялата поръчка може да се използва бутона Откажи 

поръчка .  Натискането му извежда на екрана съобщението на Фиг. 7, потвърждението 
на която отказва поръчката и ни връща в основният екран на модула. Отказването на поръчката 
я записва в базата с данни като анулирана.  
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Фиг. 7.  Предупредително съобщение при отказ от поръчка 

 
За потвърждението на създадената поръчка е необходимо да натиснем бутона Потвърди 

поръчка , при което се отваря нов екран очакващ поставянето на картата Фиг. 8 и Фиг. 
9. При успешно прочитане на картата поръчката се записва и се отпечатва фискален бон. При 
неуспешно прочитане на карта (ако изтече времето предвидено за прочитане) излиза 
съобщението на Фиг. 10, а при условия че картата не е намерена в базата съобщението на Фиг. 
11. И в двата варианта след потвърждение системата отново ни връща в екрана за създаване на 
поръчките и очаква ново потвърждение или отказ. При отказ поръчката се записва в базата като 
отказана (анулирана). 
 

 
Фиг. 8. Плащане на поръчка 

 

 
Фиг. 9. Прозорец очакващ поставянето на карта 

 

 
Фиг. 10. Неуспешно прочитане на карта 
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Фиг. 11. Невалиден номер на карта 

 
Важно!!! При добавяне на първи артикул приложението проверява за наличие на фискално 

устройство съгласно изискванията на наредба Н18 и при липса на такова извежда съответното 
съобщение и операцията се прекратява до възстановяване на връзката. 

 

 
Фиг. 12. Невалиден номер на карта 

 

До възстановяването на връзката статуса на принтера е променен на .  
 
При приключване на поръчката се прави отново проверка и при липса на свързаност се 

извежда съответното съобщение, при което поръчката остава на екрана до избор на някой от 
описаните варианти за приключване. 
1.1 Проверка и отстраняване на грешката на фискалното устройство за да може да продължи 

работа и да отпечата касовият бон. 
1.2 Замяна на фискалното устройство с друго за да може да се отпечата фискален бон и 

работата да продължи. При този вариант започнатият бон е с УНП от първото фискално 
устройство и се отпечатва с него върху второто. 

1.3 Отказ на започнатата поръчка, при което всички артикули от поръчката ще се отбележат 
в базата с данни като анулирани. 

 

2. Справка – поръчки  

Бутона Справка - поръчки  се използва за проверка на всички 
направени поръчки, които са за периода от текущата дата напред. Програмата изисква 
въвеждането на карта (Фиг. 9), като след поставянето и се визуализира самата справка (Фиг. 13). 
Важно е да се отбележи, че ако поръчките са за текущия ден, то тук се визуализират само 
неиздадените такива.  
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Фиг. 13. Справка Поръчки 

 

 Посредством бутоните    , може да се избере съответната 
поръчка и да се видят артикулите към нея. Екрана се затваря автоматично след 90 секунди. 

3. Справка стари поръчки 

 Посредством бутона Справка стари поръчки  може да се направи 
проверка за  всички издадени поръчки на лицето за избран период. С натискането на бутона 
програмата изисква въвеждането на карта (Фиг. 9), след което отваря нов прозорец с възможност 
за избор на желаният период на справката. Избора става с използването на стрелките над и под 
цифрите. Потвърждението на периода извежда на екрана прозорец аналогичен на този на Фиг. 
13, с тази разлика че в него се визуализират старите издадени поръчки. При липса на такива се 
извежда съобщението на Фиг. 15, потвърждението на което ни връща в основният екран. 

 
Фиг. 14. Избор на период за Справка - стари поръчки 

 

 
Фиг. 15. Съобщение при ненамерени поръчки 
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4. Изтриване на поръчка 
 

При необходимост от изтриване на поръчка е необходимо да се използва бутона Изтриване на 

поръчка . В зависимост от направените настройки програмата извежда 
съобщението от Фиг. 16 или директно отваря екрана на Фиг. 17. Ако програмата изиска име и 
парола е необходимо е да се въведат такива на оператор имащ права за изтриване на поръчки. 
 

  
Фиг. 16. Въвеждане на име и парола при изтриване на поръчка 

 
След като се оторизира операцията програмата отново изисква поставянето на карта Фиг. 9, 

и извежда екрана на Фиг. 17, в която са визуализирани всички неиздадени поръчки направени за 
периода след текущия ден. След избора на поръчката която желаем да изтрием се натиска 

бутона  в долния ляв ъгъл на прозореца. Отново се извежда екрана на  Фиг. 16. След 
повторното въвеждане на потребителското име и парола поръчката се сторнира , записва се в 
базата с данни като сторнирана и се отпечатва сторно бон на фискалното устройство. При 
успешно изтриване програмата извежда съобщението на Фиг. 18. Ако не се извършат операции 
екрана с поръчките се затваря автоматично след 90 секунди. Всички действия по сторнирането 
се записват в събитията на програмата. 

 

 
Фиг. 17. Изтриване на поръчка 
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Фиг. 18. Съобщение при успешно изтриване на поръчка 

Важно!!! При сторнирането на бележката приложението проверява за наличие на фискално 
устройство съгласно изискванията на наредба Н18. При липса на такова в зависимост от момента 
на прекъсване на връзката се извежда съответното съобщение (Фиг. 19) и операцията се 
прекратява до възстановяването на връзката. 

 

  
 

 
Фиг. 19. Съобщения при липса на фискален принтер при сторниране на поръчка 

5. Справка - наличност по карта  

Бутона Справка наличност по карта , отново изисква поставянето на 
карта Фиг. 9 след което извиква на екрана информация за номера на съответната карта, името 
на картопритежателя, категорията и наличността по сметката. Справката може да се отпечата. 
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Фиг. 20. Справка – наличност по карта. 

6. Зареждане на карти 

Бутона зареждане на карти (в брой) , се появява само ако има 
настроено устройство за приемане на пари (валидатор). Натискането му както и при другите 
операции изисква поставянето на карта Фиг. 9, след което  се отваря нов екран. В него има 
информация за номера на картата, картопритежателя, категорията и наличната сума по картата. 
Необходимо е да бъдат поставени банкнотите и/или монетите (в зависимост от модела на 
валидатора), след което в полето срещу надписа „Заредена сума“ се променя със въведената 
сума Фиг. 24. Можем да добавим такава сума каквато желаем или е необходима. При въведена 
сума бутона в долния десен ъгъл на екрана става активен и позволява приключването на 
операцията. При потвърждение на въведената сума същата се въвежда в паметта на фискалното 
устройство и разпечатва бележка за това. Екрана се затваря автоматично след 90 секунди. 

 
Важно!!! При липса на свързано фискално устройство, при натискане на бутона за зареждане 

на сума се извежда съответното съобщение (Фиг. 21) и операцията се прекратява до 
възстановяване на връзката с него. При липса на връзка с устройството за приемане на пари, то 
се извежда съобщението на Фиг. 22 и операцията се прекратява. 

 
Фиг. 21. Съобщение за липса на фискален принтер при зареждане на сума 

 

 
Фиг. 22. Съобщение за липса на връзка с валидатор 
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Фиг. 23. Зареждане на карта с пари в брой 

 

 
Фиг. 24. Заредена сума 

 

7. Изключване на терминала 
За изключването е необходимо да се натисне бутона за изход намиращ се в долната част на 

екрана . Показва се ново меню с три  опции. Избира се опцията Загаси 

терминал , при което системата се изключва. 
 

8. Изход към операционната система 

Опцията изход към операционната система  се използва за спиране на 
програмата без да се изключва компютъра. 

 
Фиг. 25. Затваряне на приложението 

9. Администрация 

Опцията Администрация  се използва за управление на модула и 
администриране на фискалното устройство свързано към него. Част от бутоните в него се 
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появяват само при наличие на свързан валидатор. Избора и отваря нов екран (Фиг. 26). В него 
има няколко бутона с различни функции. 

 

 
Фиг. 26. Администрация на Валидатора 

 

Бутон Регистрация на програмата . Натискането му отваря екран с 

информация за лицeнза на приложението. Бутоните  и  са активни 
само ако лиценза е за определен период от време. Ако лиценза е перманентен (без период) то 
бутоните са неактивни. При наличие на интернет свързаност на компютъра посредством бутона 
„Изтегли ключ онлайн“ може може да се изтегли новогенериран ключ който за удължи периода 
на ползване на приложението. При липса на Интернет свързаност ключа може да се въведе 
ръчно в полето „Лицензен ключ“ и да се потвърди посредством бутона за запис. И в двата случая  
при възможността за използване на приложението се удължава до крайният срок записан в 
регистрационният ключ. 

 
Фиг. 27. Регистрация на програмата 

 

Бутон Актуализация на програмата . Натискането му отваря екран с 
възможност за актуализация на версията на приложението. Аналогично на опциите при 
регистрация на приложението и тук бутона за актуализация е активен само ако лиценза е за 
определен период от време. Ако лиценза е перманентен бутона е неактивен. 
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Фиг. 28. Актуализация на програмата 

 

Бутон Отчети фискален птинтер . Натискането му отваря нов екран, 
през който се пускат отчетите на свързаното фискалното устройство. В зависимост от типа му 
(производител и модел) екрана може да има различни бутони, сред които: 

- Дневен финансов отчет с нулиране; 
- Дневен финансов отчет без нилиране; 
- Възможност за пускане на периодични отчети от фискалната памет; 
- Възможност за печат на копие на последния отпечатан бон от устройството (функция на 

самото устройство) и др. 
Показаният екран е за Фискални устройства на Елтрейд ООД. 

 
Фиг. 29. Актуализация на програмата 

 
Следващите два бутона се появяват само при наличие на свързано и активно устройство з 
априемане на пари  - валидатор. 

Бутон Налична сума във валидатора . Натискането му отваря нов екран 
в който се вижда номера и модела на валидатора, сумата която трябва да е налична в него и 
периода за който е натрупана Фиг. 30. Екрана се затваря автоматично след 90 секунди. 
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Фиг. 30. Налична сума във валидатора 

 

Бутон Изпразни валидатора  се използва за зануляване на 
наличността във валидатора. Преди да се използва тази функция е необходимо сумата от него 
да бъда извадена пи преброена. Натискането на бутона извежда допълнително съобщение Фиг. 
31, потвърждението на което занулява сумата. При наличие на служебен принтер ше бъде 
отпечатан отчет със наличната сума на във валидатора визуализирана в предходната точка. При 
липса на такъв принтер ще се покаже съответното предупредително съобщение, след което 
приложението ще ни върне в основният екран. 

 

 
Фиг. 31. Зануляване оборота на валидатора 

 

 ПОС за поръчки с опция за издаване на храна 
Опцията се използва в столовите системи като контрол на издадените поръчки и оставащите 

такива за издаване. Стартира се с допълнителен параметър –give. Софтуера се стартира с екран 
различен от стандартния в който налице са две функции – „Издаване на поръчки“ и „Справка – 
поръчани / издадени количества (обобщено)“ Фиг. 32. 
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Фиг. 32. Модул поръчки за СТОЛ – издаване на поръчки 

1. Издаване на поръчки. 

a. Натиска се бутона Издаване на поръчка.  
Системата отваря нов екран, в който се изисква прочитането на карта. 

 
Фиг. 33. Прозорец очакващ поставянето на карта 

 
b. Поставя се картата на служителя, който иска да си вземе храната. 
c. При наличие на неиздадена поръчка на служителя за този период (текущото 

активно меню) тя се визуализира на екрана. При наличие на няколко поръчки те 
са изписани в лявата част на екрана. Избора на поръчката (ако има повече от 
една) става с посочването и от лявата част на екрана. В дясната  част са изписани 
поръчаните артикули към съответната поръчка.  
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Фиг. 34. Издаване на поръчка 

 
d. Издаването става с натискане на бутона в долния ляв ъгъл „Издаване на поръчка“ 

, след като е избрана поръчката за издаване (при наличие на повече 
такива). Екрана ще се затвори автоматично след 90 секунди, чието отброяване 
се визуализира в долната част на екрана. Екрана може да бъде затворен и без 

издаване на поръчката  посредством бутона Отказ .  
e. При поставяне на карта на служител, който няма поръчки от съответното меню 

системата визуализира на екрана следното съобщение: 

 
Фиг. 35. Съобщение за ненамерени поръчки 

 
При издаването на неплатена поръчка автоматично се извършва и нейното плащане. Издава 

се фискален бон, като аналогично на плащането при поръчка при липса на свързаност с 
фискалното устройство се извеждат съответните предупредителни съобщения и операцията се 
прекратява до възстановяване на връзката с него. 

 

 
Фиг. 36. Съобщение при издаване на поръчка 
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2. Справка Поръчани / издадени артикули.  

Отварянето на справката става с натискане на бутона  . На 
екрана се визуализира списък с всички останали за издаване количества от поръчаните 
артикули направени към менюто за съответния ден (Фиг. 37). Посредством справката 
служителя издаващ храната може да направи проверка за количествата на храната която 
е останала за издаване. Екрана ще се затвори автоматично след 90 секунди, чието 
отброяване се визуализира в долната част на екрана.  

 
Фиг. 37. Справка – поръчани издадени количества 

 
След изтичане на периода на валидност на менюто (времето за обяд) при опит за 

пускане на справката софтуера извежда следното съобщение: 
 

 
Фиг. 38. Информационно съобщение 

 

 ПОС за поръчки с опция преглед на поръчки 
Опцията се използва в столовите системи за преглед на поръчките направени от определен 

служител без възможност за издаването им. Стартира се с допълнителен параметър –show. 
Софтуера се стартира с екран в който има само един единствен бутон „Информация за поръчка“ 

Фиг. 40. Натискането на бутона  отваря нов екран изискващ поставянето 
на карта Фиг. 39. 
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Фиг. 39. Прозорец очакващ поставянето на карта 
След прочитането на картата се отваря нов екран с информация за поръчките направени от 

служителя както и артикулите към тях Фиг. 41. Екрана се затваря автоматично след 90 секунди 
или при натискане на бутона отказ.  

 

 
Фиг. 40. Поръчки за стол – информация за поръчка 

 

 
Фиг. 41. Информация за поръчка 
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 Комбиниран екран. 
Опцията се използва в столовите системи на места където е необходимо да се правят 

едновременно поръчки и да се издават такива. Стартира се с допълнителен параметър –combo. 
Софтуера се стартира с екран в който има бутоните от стандартната функционалност, както и 
тези от екрана за издаване на поръчките Фиг. 42. Информацията за всеки бутон е идентична с 
тези описани в предходните точки. 

 

 
Фиг. 42. Комбиниран екран на ПОС за стол 

 

 Смяна на езика на приложението 
Приложението е разработено с възможност за работа на няколко езика. За да се появят 

бутоните е необходимо да бъдат поставени съответните файлове с преведените съобщения  в 
папката Translations на приложението. Смяната на езика на визуализация става с натискането на 

бутона  за Английски или  за Български. Посредством тези файлове приложението 
може да бъде преведено на желаният език.  

 

 Информация за артикула 
 
В режим на поръчки приложението дава възможност за преглед на състава (рецептата на 

артикула). За извеждането на тази информация е необходимо да се пипне надписа под бутона 
на артикула при което се отваря екрана на Фиг. 43 в който е описан състава на ястието. При 
наличие на снимка на ястието записана в базата с данни то тя също ще се визуализира. От този 

екран посредством бутона Поръчай , ястието може да се добави в поръчката. За 

отказ се използва бутона . И в двата случая приложението ни връща в основният 
екран на поръчките Фиг. 4. 
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Фиг. 43. Информация за артикул 

 

 Допълнителни опции 
В различните екрани следните бутони и опции могат да бъдат деактивирани или да изискват 

въвеждане на администраторска парола по начина описан в т. 4 на Стандартния ПОС: 
 

Бутон Нова поръчка 
 

Бутон Справка – поръчки  

Бутон Справка стари поръчки  

Бутон Изтриване на поръчка.  

Бутон Справка - наличност по карта  

Бутон Зареждане на карти (в брой)  

Опцията Загаси терминал  

Опцията Изход към ОС  

Опцията Администрация  

 
За активирането или деактивирането на определен бутон е необходимо да се обърнете към 

техническите лица на Елтрейд ООД. 
 
ВАЖНО!!! 
При стартирането на модула с опциите give, show и combo, поръчките които се 

визуализират, съответно приключват и издават са с вече генерирано при създаването им 
УНП. 
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 Версия на програмата. 
Версията на приложението се визуализира при стартирането му, както и докато 

приложението е стартирано в долният ляв ъгъл на екрана. Всички версии след 6.0.0.0 отговарят 
на изискванията на наредба H-18.  

 

 
Фиг. 44. 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 
 


