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Модул Каса. 
 

1. Същност и стартиране на  модула 
Модул Каса се използва за отчитането на наличните пари в касата, като се имат в предвид 

плащанията към извършените операции (доставки, изписвания) и продажбите от терминалите. 
Също така може да се прави служебно въвеждане и извеждане на суми които се вземат в предвид 
в изготвените отчети. 

Аналогично на всички останали модули, той може да се стартира от: 
 От основния модул: 

 Избира се от меню Операции / Каса; 

 
Фиг. 1. Стартиране на модул Каса 

 
 Друг начин: 

 Чрез стартиране на файла CashReport.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS или 
негови препратки (бутона Start / Programs / ЕЛТРЕЙД ТИС / КАСА). 
 

При всяко стартиране на модул Каса, програмата прави проверка дали потребителя, който го 
стартира има право да работи с него. Ако се извиква от основния модул Административен клиент, 
то се подразбира, че потребителя на модул Каса ще бъде същия, който е и на основния модул. Ако, 
обаче се стартира чрез файла CashReport.exe, програмата ще иска потребителско име и парола. 

 

 
Фиг. 2.  Стартиране на модул КАСА 

 
Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението: 

“Нямате права за работа с този модул”.  

 
Фиг. 3.  Съобщение за грешен потребител. 
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Правото за работа на  потребител с модул Каса, е отбелязано в настройките на потребителя. 

При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред Модул 
каса  в списъка Достъп до функции. 
(виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла с настройките AC_settings.docx). 

 
При липса на достатъчно права е възможна смяна на оператора използвайки опцията от менюто 

Файл / Прекрати сесия   - където в скобите е изписан текущият активен 
оператор. Извежда се прозореца на Фиг. 2, където е необходимо да въведем потребителското име 
и паролата на оператора с който желаем да отворим модула. 
 

Ако модула се стартира за първи път, то е необходимо той да се инициализира (виж.  
Първоначално инициализиране на модулите, файла с настройките AC_settings.docx). Ако тази 
стъпка не е била направена, то модула го няма в списъка Достъп до функции,  при задаване на 
операторите на системата. Това означава, че не са били зададени права на операторите да работят 
с него и след инициализирането му трябва администратора да даде разрешение на потребител да 
работи с модула. Необходимо е да се прегледат настройките на операторите. 

2. Категории 
Категориите се използват за условно разделяне на служебно въведените и изведените суми. 
Категориите могат да бъдат няколко основни типа: 

 Разходна – категория която се използва за намаляване на салдото на касата; 
 Приходна – категория която се използва за увеличаване на салдото на касата; 
 Без тип – категория която може да се използва и като разходна и като приходна. 

Отварянето на категориите става от менюто Номенклатури / Категории  или с 

натискането на бутона . При първоначално стартиране на модула има само една категория – 
БЕЗ КАТЕГОРИЯ (Фиг. 5). Теоретично модула може да бъде използван и без създаване на 
категории, но по-добър вариант е разделянето им по категории. 
  
 

 
Фиг. 4. Създаване на категории. 

 

2.1. Създаване на категория 

Създаването на категория става с натискането на бутона Нова основна категория  

 или „Нова подкатегория към ‘______‘ “ , 
където в апострофите е името на основната категория ако създаваме подкатегория към някоя 
основна. При натискането на бутона се отваря екрана на Фиг. 5. 
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Фиг. 5.  Нова категория. 

 
Данните които е необходимо да се въведат са следните: 

 Име: - име на категорията; 
 Коментар: - допълнителен текст с коментар за създаваната категория; 
 Тип: - типа на категорията. Избора е измежду един от трите типа описани по-горе – разход, 

приход, без тип. 

Потвърждаването на въведените данни става с бутона Потвърди , докато с 

бутона Отказ  се отказва създаването на категорията. 

2.2. Редактиране на Категория 

 Вече създадена категория може да бъде редактирана. За целта трябва да бъда отворен 
екрана с категориите на Фиг. 4, да бъда селектирана категорията която желаем да редактираме и 

да се натисне бутона „Редактиране на ‘_____‘ “ . Отваря се екрана на 
Фиг. 5 където могат да се редактират всички данни на категорията (Име, Коментар и Тип). След като 
се направят желаните промени Данните се потвърждават и записват с бутона Потвърди 

.  

2.3. Изтриване на Категория 

 При необходимост от изтриване на определена категория това става отново от екрана на 
Фиг. 4. След селектирането на  категорията се натиска бутона „Изтриване на ‘_____‘ “

. Извежда се съобщението на Фиг. 6 потвърждението на което премахва 
маркираната категория.  Важно е да се отбележи, че изтриване на категория която се използва е 
невъзможно. При опит за такова програмата извежда съответното предупредително съобщение и 
отказва операцията по изтриването на категорията. 
 

 
Фиг. 6. Съобщение при изтриване на категория. 



             ТИС „Детелина” 
Модул „Каса”   Служебно въвеждане на суми 
 

6 
 

3. Служебно въвеждане на суми 
В модул Каса, могат да се въвеждат сумите за текущите разходи (например за плащанията към 

доставките). Служебно въведените суми ще присъстват в касовия отчет, в частта за приходи. 
Въвеждането на суми в касата се прави като се избере от менюто Операции / Служебно 

въвеждане на суми . Така се отваря прозореца от Фиг. 7, в който се задава 

сумата. Друг начин да се отвори този прозорец е с бутона , който е петия от реда с бутоните 
под главното меню или клавиш F6 на клавиатурата.  

 

 
Фиг. 7. Прозорец за служебно въвеждане на суми. 

 
Полетата за въвеждане в този прозорец са следните: 
За дата:  - поле в което се въвежда датата на която е взета сумата. 
Сума – поле в което се въвежда сумата .  Стойността може да бъде в лева или чужда валута, 

която се задава от падащия списък на полето в дясно. В долното поле Сума, лв е преизчислената 
сума, вече в български лева. 

Категория: - избира се измежду въведените приходни категории или такива от Без тип. 
В полето Забележка: се въвежда свободен текст, показващ за какво е служебното въвеждане, 

например – “Сумата да се използва за плащане на доставките за деня.” За по добра отчетност е 
добре да се използва категорията а забележката да е само за допълнителна информация. 

Всичките полета за попълване са задължителни. Операцията не може да бъде приключена, ако 
в едно от тях няма стойност. Полето за дата по подразбиране показва текущата дата но може да 

бъде въведена друга посредством клавиатурата или използвайки бутона  , намиращ се в дясната 
част на полето. В отвореният прозорец стрелките  и  се използват за движение между месеците, 
а  и  между годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите). След избор 
на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря; 

 

Операцията се записва с един от двата бутона  или . При 

избор на запис без печат , програмата единствено извежда съобщението: 
“Желаете ли приключите операцията?”, след потвърждаването на което въвеждането ще бъде 
записано.  

 
Фиг. 8. Приключване на служебно въвеждане. 
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Ако се избере запис с печат , ще бъде изведено същото съобщение, при 
потвърждението на което излиза информативен прозорец че Служебното въвеждане е записано 
(Error! Reference source not found.). В последствие в зависимост от направените настройки за 
печат софтуера ще използва различни варианти за отпечатване през различни шаблони. При 
опцията Без печат не се отпечатва никакъв документ, независимо че сме избрали да продължим с 

бутона Запис със печат . При всички варианти независимо от това дали се е 
разпечатал документ или не документа е записан в базата.  

 

 
Фиг. 9. Съобщение при успешен запис на Служебно въвеждане на сума. 

 
Ако служебното въвеждане или извеждане на суми не бъде отпечатано в момента на 

записването му, НЕ МОЖЕ да  бъде отпечатано в последствие. 

С бутон , в прозореца за служебно въвеждане на суми, може да се откаже 
операцията след потвърждаване на предупредителното съобщение “Имате започната операция. 
Желаете ли да я откажете?” Фиг. 10. 

 

 
Фиг. 10. Съобщение при отказ на Служебно въвеждане на сума. 

 
 

4. Служебно извеждане на суми 
Служебното извеждане е аналогично на въвеждането. За да се отвори прозореца за ново 

извеждане се избира от менюто Операции / Служебно извеждане . По-

лесни начини са с бутона , намиращ се в дясно от бутона за служебно въвеждане или клавиш 
F7 на клавиатурата. Прозореца изглежда като този за въвеждането (Фиг. 11). Отново в полето Сума 
се задава извежданата сума, а в Категория: и Забележка: причината за извеждането. Датата 
аналогично на предходната операция е текущата но може да бъде променена по начина описан в 
предходната точка. 

Служебно изведените суми ще присъстват в касовия отчет в частта за разходи. 
Операцията се записва по същия начин (виж предишната точка). 
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Фиг. 11. Прозорец за служебно извеждане на суми. 

 

5. Касов отчет 

Нов касов отчет се започва, като от менюто Операции се избере Касов отчет . 

Други варианти са с бутон , или клавиш F2 на клавиатурата. При започването на касовия отчет 
програмата изведа предупредителното съобщение от Фиг. 12. 

 

 
Фиг. 12. Започване на касов отчет. 

 
Препоръчва се всички операции да бъдат приключени, включително и продажбите на 

терминалите, защото в самия касов отчет се включват всички приходи и разходи от предишното 
зануляване на касата до момента на започване на отчета. След потвърждение на това съобщение 
(с бутон Yes), ще бъде започнат касовия отчет. Примерен вид на прозореца на отчета е показан на 
Фиг. 13. 
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Фиг. 13. Касов отчет. 

 
В горната част на Касовия отчет има следните характеристики, които не се задават от 

потребителя: 
 Номер – номерата н касовите отчети са последователни; 
 От дата – датата и часа на последния записан касов отчет. От тази дата започват да се 

натрупват приходите за текущия отчет; 
 
Както и полета, които могат да се зададат от потребителя 

 
 Полето До дата – Датата и часа към който ще бъде калкулиран отчета. За улеснение се 

извежда текущата дата и час, но могат да бъдат променени. Това става с натискане на 

бутона  намираш се срещу полето, при което полето се освобождава за въвеждане на 

дата и час . Промяната на датата се задава с бутона  

 , намиращ се в дясната част на полето. При неговото натискане се появява календар с 
един месец. От него се избира с мишката ден от съответния месец. Стрелките  и  се 
използват за движение между месеците, а  и  между годините (съответно левите към 
минали месеци, а десните – бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата 
се затваря. Може да се въведе и от клавиатурата като в полето се въвеждат само цифрите 
от датата (без точки между тях) с по две цифри за ден и месец, и четири за година.  
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. 
Ако датата не е потвърдена се извежда предупредително съобщение Error! Reference 

source not found.. Датата и часът се потвърждават с бутона .  
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Фиг. 14. Предупредително съобщение 

 
 Променяйки полето До дата: отчета може да бъда калкулиран към определен час. По 

този начин, независимо от това че може да има въведени данни след този период отчета 
ще бъда пресметнат към избраният час. 

 В полето До дата: не може да бъде по малка дата (предходна) от началната. При 
въвеждане на неправилна дата се извежда предупредителното съобщение от Фиг. 15 
потвърждението на което ни връща обратно за въвеждане на коректни данни. 
 

 
Фиг. 15. Съобщение за некоректна дата/час. 

 
Прозореца на самият  отчет е разделен на три части: 

 Приходи - Към приходите се включват всички суми, които са входящи за касата. Това са: 
o Служебно въведени суми; 
o Плащания за изписвания; 
o Продажби от терминалите; 
o Плащания по издадените дебитни известия; 
o Плащания по получените кредитни известия (регистрирани в модул Доставки). 

Няма значение кога е направено изписването и дали е платено в брой или с друг тип 
плащане. За да бъде включено плащането за изписването в касовия отчет трябва да е 
направено в периода, за който се прави отчета (полетата От дата и До дата). В отчета 
се включват всички продажби от терминалите, направени до часа на отчета. Затова, за 
точна отчетност, трябва продажбите на POS-овете да бъдат приключени преди 
започването на отчета. За всеки тип приходи има по един ред показващ общата сума за 
типа. Потребителя може да види разбивката по общия оборот за отделните терминали 
като постави отметка пред Разбивка по терминали. Над частта за приходите има поле, 
в което е показана сумарната им стойност; 

 Разходи – към разходите се включват всички изходящи суми. Това са: 
o Служебно въведени суми 
o Плащания за доставки 
o Плащанията по издадените кредитни известия 
o Плащания по получени дебитни известия (регистрирани в модул Доставки) 

Няма значение кога е направена операцията. За да се включи плащането в паричния 
поток на касовия отчет, трябва да е направено в периода, за който се прави отчета. Над 
частта за разходите също има поле в което е изписана сумарната им стойност; 

 Паричен поток – показва обобщените резултати за приходите и разходите. В полето 
Сума Налични е разликата между приходите и разходите и това е сумата, която касиера 
трябва да отчете. В полето Сума Описани трябва да се въведе сумата, която отчита 
касиера. Ако тя е различна от наличната в полето Сума Разлика програмата ще запише 
разликата. 
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Касовия отчет може да се запише по два начина – с или без печат. Трябва да се има в предвид, 
че ако отчета не се отпечата в момента на запис, също като служебните въвеждания и извеждания 
на суми, не може да се отпечата в последствие. 

При избор , програмата проверява за въведена сума на отчета в частта 
паричен поток и при липса на такава извежда съобщението: “Не сте записали сума на опис. Желаете 
ли приключите касовия отчет?”, което може да бъде потвърдено или отказано. При отказ програмата 
ще ни върне в прозореца на отчета (Фиг. 13), където ще имаме възможност за въвеждането и. Ако 
има въведена сума по описа се извежда съобщението на Error! Reference source not found. в 
информация за описаните суми и евентуалната разлика с търсената сума. При потвърждение отчета 
ще бъда записан. 

 

 
Фиг. 16. Съобщение за липса на описана сума 

 

 
Фиг. 17. Съобщение при запис на касов отчет 

 

Ако се избере Запис с печат , ще бъдат изведено същите съобщения, при 
потвърждението на които излиза информативен прозорец че Касовият отчет е записан (Фиг. 18). В 
последствие в зависимост от направените настройки за печат софтуера ще използва различни 
варианти за отпечатване през различни шаблони. При опцията Без печат не се отпечатва никакъв 

документ, независимо че сме избрали да продължим с бутона Запис със печат . 
При всички варианти независимо от това дали се е разпечатал документ или не документа е записан 
в базата.  

 

 
Фиг. 18. Съобщение при успешен запис на Касов отчет 

 

С бутон , в прозореца за касов отчет, може да се откаже операцията.  При 
избор на този бутон, програмата извежда предупредителното съобщение “Имате започнат нов касов 
отчет. Желаете ли да го откажете?” (Фиг. 19). С избор на бутон Yes, отчета ще бъде отказан. 
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Фиг. 19. Отказ на касов отчет 

6. Справки към модул Каса 
Справките в модул Каса са за служебно въведените и изведени суми. Достъпни са от менюто 

Справки / Служебни суми по дата на въвеждане и са: 
 Детайлна справка – служебно въведени суми; 
 Детайлна справка – служебно изведени и въведени суми; 
 Детайлна справка – служебно изведени суми. 
 
След избора на справката, задаването на периода за който да се генерира е като при всички 

останали справки. Възможно е информацията да се преглежда, филтрира и разпечатва. Промени 
по въведените и изведени суми не може да се прави. Ако е необходимо, то тогава сумата в касата 
се коригира с ново въвеждане или извеждане. 

7. Дневници към модул Каса 
В модул каса има един единствен дневник - Дневник -  касови отчети, достъпен от менюто 

Дневници. С дневника се работи като с всички останали. След генерирането му за определен период 
се извежда списък с отчетите, попадащи в него. При избор на конкретен отчет в долната таблица на 
дневника се показва по един ред за всеки тип операция включена в отчета – съответно за 
доставките, изписванията, служебно въведените, изведените, сумите от продажбите от 
терминалите. 

Касовите отчети могат само да бъдат преглеждани и преиздадени. 

8. Работа с прозорци 
Потребителя може да подреди прозорците на програмата по удобен за него начин. За целта се 
използва менюто Прозорци. Когато необходимите за работа прозорци са отворени се задава 
съответната желана опция за подреждане – каскадно, хоризонтално или вертикално. 

 
 С избор от това меню може още: 

 Да се затворят всички прозорци; 
 Да се минимизират всички прозорци; 
 Да се възстановят всички прозорци. 

 Може да се направи активен прозорец от отворените, чрез избор на неговото име в менюто 
Прозорци. Ако прозорец не е отворен, то тогава неговото име няма да е налично в списъка на 
менюто. 
 Възможностите за подреждане на прозорците са налични и като бутони в края на реда с 

бутоните под главното меню       . 
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9. Затваряне на модула 
Модула може да се затвори по два начина.  

1. С кръстчето в горния му десен ъгъл ; 

2. От менюто Файл / Изход . 
И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се 
появява единствено ако има започнат касов отчет, който не е приключен (Фиг. 20). Потвърждавайки 
съобщението документа ще бъда отказан и модула ще бъда затворен. Ако не желаем да го откажем 

то е необходимо да натиснем бутона , при което ще бъдем върнати отново в модула 
където ще можем да довършим и запишем започнатия документ. 
 

  
Фиг. 20. Предупредително съобщение при затваряне на модула 

 

10. 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. 21. Версия на програмата 

 
 
 


