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Централизирано управление
При централизираното управление, множество обекти се управляват от един централен
офис. В централния офис се създава номенклатурата, определят се цените (но могат да бъдат
различни в различните обекти). Генерират се заявки за доставка и поръчки към обектите. При такъв
начин на работа модул Централен Административен клиент е основния на програмата. В него са
заложени следните възможности:
 задаване на системните настройки на програмата, на складовите номенклатури (типове
документи, валути, типове плащания, мерни единици, складове, отстъпки / надбавки),
потребители.
 създаване, редактиране и изтриване на номенклатури:
o артикулни групи и артикули,
o модификатори на артикули;
o артикулни групи за печат;
o рецепти;
o промоции;
o контрагенти (клиенти и доставчици);
o клиентски карти на контрагенти;
 стартиране на останалите модули (Заявки за доставка и Поръчки за изписване);
 достъп до данните (справки и дневници) от всички модули във всички обекти (под офиси)
като инфомацията може да бъде обобщена;
 печат на етикети на етикетиращ принтер и/или на лазерен принтер (формат А4);
 архивиране на данните;
Самите под офиси (обекти) имат ограничени права: не могат да създават и редактират артикули,
да променят продажната цена, да променят артикулните групи или групите за печат. Не могат да се
променят складовите номенклатури или достъпа на потребителите до системата. Тези параметри
се задават само в централния офис и от там се разпращат в под офисите.
Периодично се осъществява обмен на данни и в двете посоки. Така промените в номенклатурата
се разпращат към под офисите и се получават данните за направените продажби, доставки,
изписвания, брак и др. Самият обмен се осъществява чрез файлов трансфер на данни през FTP
сървър – централния офис генерира файлове с променените данни, под офисите изтеглят данните
и ги импортират, като в същото време генерират файлове за извършените операции в обектите.
Централният офис импортира в себе си данните изпратени му от под офисите. Обмяната на данните
е описана в т. Синхронизиращи модули

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

admin
1
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Фиг. 1. Вход в системата

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

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

Фиг. 2. Регистриране на модулите

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

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




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

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

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

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

Фиг. 3. Грешка при опит за свързване с Базата с данни

След потвърждаване на съобщението, програмата отново се връща в първоначалният екран за
въвеждане на потребителско име и парола. Настройките за връзка с базата данни предварително
трябва да бъдат настроени посредством Конфигурационният мениджър при инсталацията на
програмата.

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

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



Парола – комбинация от букви и цифри, за касиер отново е добре да бъде само от цифри.
При въвеждането се визуализира с ‘*’ за всеки въведен символ;
 Потвърждение на паролата – ако не се въведе същата поредица от символи, програмата
ще изведе съобщение за грешка и ще очаква коригиране. При въвеждане отново се
визуализира с ’*’;
 Име и фамилия – за администратор и потребител това са данните, които присъстват при
издаване на документ, а за касиер се отпечатват на касовия бон;
 Външен код – използва се при синхронизация с външни системи. На практика това е кода на
потребителя в другата система.
 Достъп до обекти – потребител и администратор трябва да имат достъп до поне един
обект, за да могат да въвеждат или извеждат стока от тях. Разрешението за работа с
модулите, в които се извършват тези операции не е достатъчно. По подразбиране няма
разрешение за работа с нито един обект, следователно трябва да се постави отметка. Как
се задават нови обекти - виж т. 4.6. Обекти.;
 Достъп до функции:
Не всички касиери имат равни права. До кой функции имат достъп се определя от поставените
отметки в дясната част на прозореца наречена Достъп до функции. Същото важи и за
потребителите и администраторите (с тази разлика, че администраторите могат да влязат в
настройките и да си осигурят достъп до всичко). Отметка се поставя с щракане с ляв бутон на
мишката в квадратчето пред опцията.
пред опцията означава, че тя е функция, а
– модул на
системата. Списъците с функциите за различните нива на достъп са различни и се променят след
избора на нивото. По подразбиране няма разрешение за нито една функция.
Избира се бутон
,за да се запишат настройките.
При опит да се въведат недопустими стойности за някое от полетата (например дублиращи се
потребителски имена или номера на различни потребители, или да се остави непопълнено полето
- потребителско име) при натискане на бутон
, програмата извежда предупреждаващо
съобщение в зависимост от грешката и не позволява да се извърши записа, докато не се коригират
данните.
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3.2. Редактиране на настройките за съществуващ потребител
Настройките за вече въведен потребител могат да бъдат променяни по следния начин:
 В отворения прозорец Потребители на системата (отваря се от менюто Настройки /
Оператори на системата), се избира потребителя, чиито настройки ще се коригират, като
се натисне произволен бутон на мишката върху него;
 При натискане два пъти бързо левият бутон на мишката върху реда на потребителя, се
отваря прозорец Данни за потребител на системата (Фиг. 4), с попълнените данни за
редактирания потребител;


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

, за да се

, ако потребителя реши да остави старите данни.

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

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

или само

.
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Фиг. 5. Номенклатура ДАНЪЧНИ ГРУПИ

a. Добавяне на данъчна група
Нова данъчна група се добавя с бутон
. Тогава се появява нов ред в след
последната съществуваща данъчна група, чиито полета трябва да се попълнят. Избира се полето,
като се щракне еднократно върху него с ляв бутон на мишката, при което то се маркира в синьо и в
него може да въвежда съответната стойност. Задължителните полета са No:, Име и ДДС, като не
може да има две данъчни групи с един и същи номер. Полето Описание не е задължително, но
текста изписан в него, заедно с името на групата се извежда навсякъде, където се иска избор на
данъчна група.
Движението между полетата в прозореца може да стане по два начина:
 С мишката – при натискане на ляв бутон на мишката върху някое поле, то се маркира в
синьо и може да се въведе стойността. След което отново се избира поле с ляв бутон на
мишката;
 С клавиатурата – с клавиш Tab се извършва движение между елементите на прозореца.
При попадане върху таблицата с данъчните групи, движението между нейните полета
се извършва със стрелките на клавиатурата. При въвеждане на стойност в полето, тя се
потвърждава с Enter, за да може да се премине към следващото поле отново със
стрелките.
a ) Редактиране на съществуваща група
Редактирането на група или на някое нейно поле става, като се натисне върху него с ляв бутон
на мишката, за да се избере и след това се въвежда новата стойност на полето. Ако потребителят
иска да промени само част от стойността на полето, трябва да натисне още веднъж ляв бутон, за
да се маркира само текста. Тогава със стрелките на клавиатурата или с мишката може да се движи
из текста в полето и да се коригира.
b ) Изтриване на данъчна група
Ако някоя от групите е ненужна може да се изтрие, като се избере с натисне на бутон на мишката
в някое нейно поле и след това се натисне бутона
. Програмата извежда
предупредително съобщение: “Желаете ли да изтриете данъчна група N_” след
потвърждаването, на което групата ще бъде изтрита.
Не може да се изтрие данъчна група, която се използва, т.е. има артикули ориентирани към нея.
Същото важи и за останалите номенклатури. Ако са използвани, където и да е в програмата, те не
могат да бъдат изтрити.
4.2. Типове плащания ФУ
От Настройки / Складови номенклатури / Типове плащания
се отваря
прозореца, в който се редактират възможните за използване типове плащания, които се използват
във фискалното устройство. Съществуващото по подразбиране е В БРОЙ.
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Фиг. 6. Номенклатура ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Фиг. 7. Видове плащания

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

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

Фиг. 9. Номенклатури МЕРНИ ЕДИНИЦИ
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Добавяне на първична мерна единица
Добавянето на първична мерна единица става с избор на бутон
, който се намира
под таблицата с първичните (в лявата част на прозореца). Така се отваря прозорец Добавяне на
Първична мерна единица (0), в който трябва да се попълнят полетата:
 Номер – задължително поле. Номерата на всички мерни единици трябва да са различни;
 Означение – това са символите, които се изписват при избор на единицата навсякъде в
програмата;
 Описание – полето не е задължително.
 Само цели количества – от бутона със стрелката, в дясно от полето се избира ДА или
НЕ. Ако единица е отбелязана за работа само с цели количества, то за артикулите, които
са с нея ще може да се правят доставки и изписвания само по цели единици.

Фиг. 9а Добавяне на първична мерна единица.

Фиг. 9б. Добавяне на вторична мерна единица.

Прозореца за добавяне на мерна единица се затваря с бутон
, след което ще може
да се добавят вторични единици към създадената или да се редактират съществуващите първични.
Ако прозореца се затвори с
мерната единица няма да се създаде.
Редактиране на първична мерна единица
За редактиране с двойно щракване на ляв бутон на мишката се отваря прозореца за
редактиране на мерна единица, в който са изписани въведените вече стойности за нея. Правят се
корекциите и прозореца се затваря с
.
Изтриване на първична мерна единица
Мерната единица се маркира (натиска се бутон на мишката върху нея) и се избира бутон
, намиращ се под таблицата с първичните.
Не може да се изтрие единица, която има вторични под единици Трябва преди това да се изтрият
те, , за което се извежда съответното съобщение.
Не може да се изтрие мерна единица която се използва в артикулите. При опит за изтриването
и се извежда съответното съобщение и записа няма да бъде изтрит.
Добавяне на вторична мерна единица
Вторична мерна единица се задава към конкретна първична, затова трябва първо да се избере
първичната. Тогава, в дясната част на прозореца се появява таблицата със съответстващите и
вторични. Избира се бутон
, който е под нея и така се отваря прозорец (Error!
Reference source not found.), в които пише към коя единица се добавя вторична. Трябва да се
попълнят полетата. Смисъла на Означение и Описание е същото, като при първичните единици.
Курс към основна задава отношението на вторичната към първичната. Например, за вторична
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единица-грам към основна-килограм, стойността е 0.001, защото грама е 0.001 от килограма.
Въведените данни се записват с бутон
.
Факта, че вторична мерна единица се задава към конкретна първична позволява да съществуват
еднакви по име вторични под единици, към различни първични. Всъщност възможно е и да има две
еднакви по име, но с различно значение (отношение) вторични към една първична, тогава
потребителя може да ги различава по описанието им.
Редактиране на вторична мерна единица.
Редактиране на вторична мерна единица няма. Ако е необходимо да се направят, промени се
изтрива съществуващата и се създава нова.
Изтриване на вторична мерна единица.
Избира се единицата от списъка и се натиска бутон
, който е под нея в лявата част
на прозореца. Програмата извежда предупредително съобщение, след потвърждаването му,
единицата ще бъде изтрита.
4.6. Обекти
Ако Централният офис управлява няколко физически обекта е добре, те да бъдат зададени в
тази номенклатура. Тогава ще бъде възможно да се следят и синхронизират наличностите във всеки
от тях.
За да могат да се използват няколко обекта в програмата, трябва да е разрешена работата с
многообектна структура. Това се вижда от менюто Помощ / Регистрирани модули. (виж
Регистрирани модули.).

Фиг. 10. Номенклатура ОБЕКТИ

Задаването на нов обект става с бутон
и попълване на полетата в ново появилият
се ред. Задължителните са Номер и Наименование. Последното поле е МОЛ (материално отговорно
лице) и в него може да се зададе името на потребителя отговорен за работата в този обект.
Само създаването на обекта не е достатъчно. За да може да работи с него даден оператор,
трябва да му бъде разрешено от Настройки / Оператори на системата (виж т.3 Оператори на
системата). Ако потребител има разрешение да работи само с определени обекти, то неговите
данни ще бъдат изпратени само към тях и той няма да може да извършва операции в обект, за който
няма разрешение за работа. Освен създаването за да може да се обменят данни с него е
необходимо обекта да бдъе активиран. Това става с смяната на статуса на обекта в последната
колона Активен на ДА.
4.7. Документи
При редактирането на тази номенклатура се задават използваните в програмата в подчинените
офиси (обекти) документи. Това могат да са както документи, които се разпечатват, така и такива,
които само се получават. При работа с програмата в подчинените офиси (обекти), когато е
необходимо да се избере тип документ, това става чрез посочването му в падащ списък. За да е
наличен документа в падащия списък, то той трябва преди това да е бил въведен в Настройки /
Складови номенклатури / Документи
зависещи от конкретната операция.

и да отговаря на определени условия
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Фиг. 11. Номенклатура ДОКУМЕНТИ

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

..\Templates\SaleTml

..\Templates\InpectionTml
..\Templates\ScrapTml
..\Templates\ReqDeliveryTml
..\Templates\Manufacture
..\Templates\TransferTml
..\Templates\DebitCreditTml
..\Templates\InvoiceToBonTml
..\Templates\RestoreVatTml

Файл
StorageReceipt.frf
CreditNotice.frf
DebitNotice.frf
Razpiska.frf
Simple_Invoice.frf
Tax_Invoice.frf
Protocol_inspection.frf
Scrap_report.frf
Protocol_ReqDelivery.frf
Manufacture_report.frf
Transfer_report.frf
Credit_report.frf
Debit_report.frf
InvoiceToBon_report.frf
RestoreVat_report.frf

Пояснение
Стокова разписка за доставка*
Кредитно известие при получаване*
Дебитно известие при получаване*
Стокова разписка при продажба
Опростена фактура при продажба
Данъчна фактура при продажба
Протокол за ревизия*
Протокол при бракуване*
Протокол при заявка за доставка*
Протокол при производство*
Протокол за трансфер*
Кредитно известие при издаване*
Дебитно известие при издаване*
Фактура към издаден касов бон*
Искане за възстановяване на ДДС*

Отбелязаните с ‘ * ’ са фиксирани темплейти и съответния модул работи само с този документ.
Това означава, че например, ако потребителя разпечатва протокол за извършената ревизия, той
винаги ще бъде с файл-образец Protocol_inspection.frf и той не се задава от номенклатурата
документи.
Тези файлове, за които е необходимо да се настройва файл-образец са само за модули
Изписване.
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Важно!!! При въвеждането на файла образец ако на компютъра няма направена инсталация на БОС
за обект то темплейтите за печат използвани за документите при изписване няма да могат да бъдат
избрани и е необходимо да бъдат описани ръчно. Темплейтите могат да бъдат посочени и в
подчинения обект в последствие при условие че се използват различни от стандартните заложени
от централният офис.






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

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

Фиг. 12. а) ЧАСОВИ ПЕРИОДИ

Фиг. 13. б) ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ

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







, се добавят допълнителните времеви периоди по

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

4.9. Причини за корекция на наличности
За промяната на наличните количества на стоките трябва да има причина. Обикновено това е
извършването на някаква операция над тях (например Доставка, Изписване, Бракуване). По
подразбиране например причината за корекция на наличност при доставка е нормална доставка,
но може да се зададе и друга от Настройки / Складови номенклатури / Причини за корекция на
наличности
.
В този прозорец, в лявата част има отделен бутон за всеки тип операция. При избор на бутона
в дясната част на екрана се виждат съществуващите причини за съответната операция и могат да
се задават нови, да се редактира и изтриват. Това става както при останалите номенклатури. Вместо
да се избира съответния бутон, може да се използва клавишната комбинация изписана върху него.
На операциите Заявка за доставка и Поръчки има и опция Забранен за редакция. Посредством нея
може да се забранят документи от тези типове с определените основания за редакция – т.е. няма
да има възможност вече създаден документ да се коригира.
Не може да се извърши операция, за която няма зададена причина. При опит програмата ще
изведе предупредително съобщение, а потребителя ще трябва да зададе причина, ако иска да
извърши действието. Причините могат да се използват като допълнителни критерии за сортиране и
филтриране при справките.
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Фиг. 14. Номенклатура ПРИЧИНИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА НАЛИЧНОСТИ

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

Фиг. 15. Номенклатура ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

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

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

Фиг. 16. Номенклатура ОТСТЪПКИ НАД ФИКСИРАНА СУМА

Добавянето на нова отстъпка става с бутон
. Значението на полетата е следното:
 No – задължително поле. Номерата на отстъпките трябва да бъдат уникални;
 Активна – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката е активна за зададените дни. Ако потребителя иска, може временно да забрани
отстъпката, като вместо да я изтрива промени стойността на полето Активна в НЕ;
 Ден от седмицата – в това поле се вижда, в кои дни от седмицата е активна отстъпката –
може да се прави примерно само в петък. След двойно натискане на ляв бутон на мишката
върху полето, в десния му край се появява бутон
. След натискането му се появява
прозорец Избор дни (Фиг. 17), в което се поставят отметки пред желаните дни и прозореца
Избор дни се затваря с

;
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Фиг. 17. Избор на дни, в които да е активна отстъпката.







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

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

Фиг. 18. Номенклатура ЧАСОВИ ОТСТЪПКИ (Happy Hour)

Добавянето на нова отстъпка става с бутон
. Значението на полетата е следното:
 No – задължително поле. Номерата на отстъпките трябва да бъдат уникални;
 Активна – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката е активна за зададените дни. Ако потребителя иска, може временно да забрани
отстъпката, като вместо да я изтрива промени стойността на полето Активна в НЕ;
 Ден от седмицата – в това поле се вижда, в кои дни от седмицата е активна отстъпката –
може да се прави примерно само в петък. След двойно натискане на ляв бутон на мишката
върху полето, в десния му край се появява бутон
. След натискането му се появява
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прозорец Избор дни (Фиг. 19), в което се поставят отметки пред желаните дни и прозореца
Избор дни се затваря с

;

Фиг. 19. Избор на дни, в които да е активна отстъпката.






С карта – може да има стойност ДА или НЕ, която се избира от падащ списък. Показва дали
отстъпката да се прави само, когато плащането се извършва с карта или във всички случаи;
Начален час – въвежда се началният час в който трябва да започне да се дава автоматично
отстъпката. След двойно натискане на ляв бутон на мишката върху полето, в десния му край
се появява бутон
. След натискането му се появява прозорец Избор на час (Фиг. 20), в
който се настройва началният час за отстъпката;
Краен час – въвежда се часът в който трябва да спре да се дава автоматично отстъпката.
След двойно натискане на ляв бутон на мишката върху полето, в десния му край се появява
бутон
. След натискането му се появява прозорец Избор на час (Фиг. 20), в който се
настройва началният час за отстъпката;

Фиг. 20. Избор на Начален и Краен час отстъпката.




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

Ако потребителя е задал да са едновременно активни две отстъпки за часви период програмата
прави по-малката от двете.
Трябва също да се има в предвид, че ако се при продажба се направи свободна отстъпка или
надбавка не се взимат в предвид отстъпките над фиксирана сума.
4.12. Данни за обектите на фирмата
В Настройки / Складови номенклатури / Данни за обектите на фирмата се задават данните
за обектите. По подразбиране са въведени примерни стойности на полетата за централния офис,
които могат лесно да се коригират, както при редактирането на останалите номенклатури – с избор
на полето и въвеждане на желаната стойност.
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Прозореца е разделен на две основни части – таблица със списък на обектите с основна
информация за тях и полетата с подробни данни за текущо избрания офис. Обект (офис) се избира
с избор на някое негово поле в таблицата на обектите или с посочване на номера му в Номер на
текущия офис. Тогава в частта Данни за ОФИСА и Данни за ФИРМАТА са изписани данните за
избрания обект.
Данните въведени в таблицата за обектите на фирмата (Име на фирмата, Данъчен номер,
Булстат, Адрес на фирмата) се изписват на документите издавани от програмата.

С бутон

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

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

Фиг. 21. Данни за обектите

ВАЖНО!!! При въвеждането на данните за обектите задължително сред тях трябва да
присъства централният офис. За правилното функциониране на системата номера му трябва
да бъде между 1 до 20. Допълнително условие е номерата на всеки един от създадените
обекти да съвпада с номерата на обектите създадени в Номенклатури / Обекти. При
несъвпадение на номерата данните ще бъдат объркани.

5. Системни настройки
5.1. Стойности по подразбиране за артикули
Тъй като някои параметри, задавани при създаването на артикулите са общи за тях, за
улеснение на потребителя е дадена възможност, те да се задават като стойности по подразбиране
в Настройки / Системни / Стойности по подразбиране за артикули. Например, ако следващите
артикули, които ще се въвеждат ще са от Б данъчна група, минималното количество за всеки от тях
трябва да бъде 50 бр. и ще се работи с бройки, това може да се зададе в прозореца Стойности по
подразбиране при нов артикул (Фиг. 22). Тогава при самото създаване на артикула, тези стойности
ще бъдат изписани в съответните полета и следователно въвеждането на артикулите ще става побързо и лесно.
Полетата, за които могат да се задават стойности по подразбиране са:
От частта Номенклатурни данни:
 Данъчна група – избира се от наличните в падащия списък, който се появява при натискане
на стрелката в дясно от полето (наличните в списъка групи са зададените в Настройки /
Складови номенклатури / Данъчни групи);
 Група за печат – също се избира от падащ списък. Групите за печат се създават в прозореца
АРТИКУЛИ. Ако обекта е магазин, тогава продажбите се отпечатват само на фискалния
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принтер и не е нужно да се създава група за печат. При ресторант, в повечето случаи е
необходимо освен за клиента да се издават бележки и на кухненски принтери, затова
наличието на групи за печат е задължително.
Търговска марка – избира се от падащ списък. Търговските марки се създават
предварително от менюто Номенклатури / Търговски марки. Използват се като
допълнителен критерий за групиране на артикулите. Ако обекта е магазин то много от
артикулите могат да се групира то този критерий, като фирма производител или вносител.

Фиг. 22. Стойности по подразбиране за артикул.

Продажба на терминали – в полето са изброени номерата на терминалите, на които е
разрешено да се продава артикула. Задава се по следния начин: избира се бутона със стрелката в
дясно от полето, в следствие на което се отваря прозорец с изброени номера на касови терминали
от 1 до 19 и от 50 до 60. Поставя се отметка пред номера на терминала, на който ще се продават
артикулите. Може да се използват също бутоните Всички и Никой съответно за маркирането или
размаркирането на всички. Прозореца се затваря с бутона с кръстчето;
 Предназначен за везни – полето се задава по същия начин като Продажба на терминали.
 Забранен за продажба – ако има поставена отметка за някой артикул в това поле, от
артикула няма да могат да се правят продажби;
 Забранен за доставка – поставя се отметка, за да се забрани артикул за доставка;
 Забранен за ревизия– поставя се отметка, за да се забрани артикул за ревизия;
 Забранен за връщане – поставя се отметка, за да се забрани артикул за връщане;
 Работа с партиди – поставя се отметка в случай че е необходимо артикула да работи с
партиди ;
От частта Цени:
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Закръгление – стойността се избира от падащ списък. Показва какво да бъде закръглението
на цената;
Макс.надбавка и Макс.отстъпка – задава се в проценти максимално допустимата
надбавка/отстъпка, която може да се прави при продажбата на артикул. При опит да се
зададе по-голяма надбавка/отстъпка от тази стойност програмата ще изведе
предупреждаващо съобщение;
Смяна на цена при продажба – поставя се отметка, ако е необходимо да може да се променя
цената на артикул при продажба. Цената ще може да бъде променяна само от касиер, който
има разрешение за това в Настройки / Оператори на системата;
Продажба на нулева цена – поставя се отметка, за да може артикул да се продава на нулева
цена
Автоматична цена – ако се постави отметка, при създаването на артикул ще се задава
процент надценка, при което продажната цена ще се получава автоматично от надценката
и покупната цена;

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

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

Фиг. 23. Дължина на касовото име

7. Настройки на сървъра
В Настройки / Системни / Настройки на сървъра могат да се установят следните параметри:
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7.1. Сървър
Брояч на „данъчните“ изходящи документи – Стойността в това поле не е необходимо да се
въвежда. От централният офис не се издават никакви документи които променят количества, сред
които са и данъчните документи. От централният офис могат да бъдат създадени само Заявка за
доставка и Поръчка за изписване които да бъдат изпратени към дадено обект за изпълнение.
Флаг Пазене на променените данни при автономен режим на касовите терминали – настройката
се използва само в подчинен обект.
Флаг Безусловна промяна на наличностите – Това поле показва как да се намаля количеството на
даден артикул и има значение за съставните артикули (тези, за които има рецепта).
Ако има отметка количеството се променя по един и същ начин независимо дали артикула е
прост или съставен. Примерно, ако се прави продажба се намалява количеството на самия артикул
в склада, в зависимост от това каква е стойността на полето Без продажба в минус на съответния
артикул (ако има отметка при достигане на нулево количество продажбата ще е невъзможна, ако
няма артикула ще може да се продава, но наличното количество в склада ще става отрицателно).
Ако няма отметка наличностите за простите артикули ще се коригират по същия начин, но за
съставните, ако няма налично количество в склада ще се намалят наличностите на включените в
рецептата им артикули (т.е. наличностите на съставните артикули няма никога да бъдат
отрицателни).
Флаг Автоматично обновяване на номенклатурите в модулите – флаг, при който при всяка
промяна на номенклатури в базата се генерира събитие, което обновява модулите. Екрана на
потребител използващ системата се обновява автоматично. Подходяща настройка за обекти с
малък брой работни места.
За всяко от попълваните полета има пояснителен текст в прозореца.

Фиг. 24. Системни настройки - Сървър.

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

Фиг. 25. Системни настройки – Рецепти

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

Фиг. 26. Системни настройки – Складови наличности

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

се

Фиг. 27. Системни настройки - Модули

8. Статистика на база данни
От основното меню Настройки / Системни / Статистика на БД
се
получава информация за текущото състояние на базата данни (Фиг. 28), а именно транзакциите и
заявките, които се изпълняват в момента. При стартирането прозореца е празен, но при всяка
операция извършена в модула се изписва заявката направена към базата с данни. Посредством
бутона

информацията в прозореца се изчиства и започва отначало следенето на

заявките и транзакциите. Прозореца се затваря посредством бутона затвори

.

Фиг. 28. БАЗА ДАННИ - статистика.

9. Архивиране на данни
Архивирането на данни, също като компресирането се извършва само на сървъра. За да се
направи архивиране или възстановяване от архив се избира от главното меню Настройки /
Архивиране на данните

. От прозореца, който се отваря (АРХИВИРАНЕ /
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни - Фиг. 31) също може да се зададе, да се извършва автоматично
архивиране в определено време.
Под заглавния ред на прозореца има информация за името на сървъра с данни. Както вече беше
казано архивирането – автоматично или ръчно, и възстановяването на данни от архив се прави само
на сървъра. Затова, в полето под заглавния ред трябва да пише Локален (localhost). В противен
случай, потребителя не може да извърши действията.
Целта на архивирането е да се запази въведената номенклатура и документите за направените
операции
в
отделен
архивен
файл.
Той
обикновено
се
намира
в
…
\
..\DetelinaCentralOffice\CentralDatabase\DataBackup\CENTRALELTRADEBACKOFFICEdd_mm_ggHH_MM.gbk, където на символите с удебеления шрифт отговарят от текущата дата и час в момента
на архивиране (dd – ден, mm – месец, gg – година, HH – час, MM - минути). В този файл се съдържа
всичко въведено в системата, до момента на архивиране и ако поради някаква причина пропадне
базата данни, то тя ще може да бъде възстановена от този архив. Разбира се, ще се възстанови
само това, което е записано в архива. Всичко останало, което е било правено след създаването на
архива (след датата и часа, посочени в името на файла) ще трябва да се възстанови ръчно. Като
има в предвид това, потребителя трябва да реши на колко време да прави ръчно архивиране или
на колко време да зададе да се прави автоматично архивиране.
9.1. Архивиране на данни
В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, трябва да бъде избрана страницата
Архивиране на данни (Фиг. 29). Ако не е избрана се избира с натискане на ляв бутон на мишката
върху заглавието й. Избира се бутон

, при което програмата отваря прозорец, в

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

Фиг. 29. Изглед на прозореца за архивиране след приключването му.

След потвърждаване името на файла, архивирането започва. То отнема известно време, в
зависимост от големината на базата данни. По време на архивирането се извежда статистика в
съответното поле, а когато завърши, статистиката вече не се изписва. Последният ред от нея е
подобен на:
gbak: closing file, committing, and finishing. xxxxxxxx bytes written
След като го види потребителя може да затвори прозореца, защото архивирането е завършило.
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9.2. Възстановяване на данни от архив
Ако базата данни се е повредила, то тя може да бъде възстановена от архив. Трябва да се
има в предвид, че всичко правено след датата на архива ще бъде загубено. Съгласно изискванията
към софтуера на последните изменения на наредба H-18 изтриване на данни не е възможно. Поради
тази причина възстановяването на данни е операция, която следва да се извърши от представител
на фирмата инсталирала и поддържаща програмата.
В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни в страницата Възстановяване
на данни от архив (виж Фиг. 30) може да се видят направените архиви до момента.

Фиг. 30. Възстановяване на данни от архив

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

.

9.3. Автоматично архивиране
Автоматичното архивиране е услуга, която позволява на потребителя след като я активира да
не се грижи сам за създаването на архива. То ще се извършва в предварително зададеното време,
ако компютъра е включен. Не нужно присъствието на потребителя или програмата ЕЛТРЕЙД “ТИС”
да бъде пусната.
Активирането на услугата се прави от Настройки / Архивиране, страницата Автоматично
архивиране. Услугата трябва да бъде инсталирана и стартирана. Какъв е статуса и момента може
да се види от надписа до съответния бутон (статус) в долната част на прозореца. Той може да
бъде:
 Услугата не е стартирана.
 Услугата е стартирана.
Ако потребителя смята, че информацията в посочения ред не е актуална може да натисне бутон
, за да я обнови.
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Фиг. 31. Настройки на автоматично архивиране.

За да се използва услугата е необходимо:







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



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



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






и избор на

опцията
След това може вече да се затвори прозореца
Като допълнителни опции са добавени следните две полета:
Копиране архива на второ място (алтернативен път) – опция позволяваща копиране на
архивния файл (файлове) на друго място с цел запазване базата при тотална повреда на
диска. Алтернативния път трябва да е видим в мрежата и да има достъп с пълни права върху
тази папка.
Изтриване на архиви по стари от Х дни. Настройка позволяваща изтриването на архивни
файлове по стари от зададеният (Х) брой дни. Целта е да не се запълва диска с ненужна
информация.
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Ако поради някаква причина архивирането не е могло да се извърши (например компютъра
е бил спрян в посочения за архивиране час), програмата ще изведе съобщение информиращо
потребителя, че операцията не е била извършена. В такъв случай потребителя може
собственоръчно да направи архивирането по посочения в Архивиране на данни начин.
В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ, страницата
Автоматично архивиране) има още два бутона. С бутона

и избор на опцията

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

потребителя може да види

IV. Валутни курсове
За отваряне на прозореца за промяна на валутни курсове трябва да се избере от менюто Файл
/ Валутни курсове или бутона
(втория от лентата с бутоните, под менюто). Друг начин е с
клавиш F12 на клавиатурата. В прозореца има по един ред за всяка чужда валута и единственото
поле, което може да се променя в него е Курс. Задава се курс към лева за всяка от тях и се избира
бутон Затвори. При завършването на това действие за дадена валута автоматично се променя
стойността на полето Последно обновен с текущата дата в момента на обновяване.

Фиг. 32. Задаване на валутни курсове.

Предварително, използваните видове валути трябва да са били зададени в Настройки /
Складови номенклатури / Валути. Там се попълват стойностите на полетата (No, Име, За лева),
които не са активни в този прозорец. Как става това – виж файла описанието по-горе.
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V. Артикули и артикулни групи
Удобно е, за по-лесно търсене и по-добра структурираност, артикулите да бъдат разделени в
артикулни групи по някакъв признак. Групите от своя страна също могат да се намират в други групи.
Заглавен ред на прозореца. В скобите е записана избраната подгрупа, заедно с
пътя (групите), през.който се минава за да се достигне до нея.

Примерна
структура на
артикулните
групи

Таблица
с
артикули
избраната подгрупа.

към

Други критерии,
по които могат
да бъдат показани артикулите.

Фиг. 33. Прозорец АРТИКУЛИ с въведени данни.

За да се отвори прозореца, в който се манипулира с артикулите и артикулните групи се избира
Номенклатури / Артикули или бутона
от реда с бутоните под главното меню. В лявата му част
са разположени критерии, по които могат да се покажат артикулите: По основен доставчик, Без
доставка, Артикули в промоция, Прости артикули, Съставни артикули, Артикулни групи и др.,
а в дясната артикулите към избрания критерий.
За да може да се работи с артикули, артикулни групи или да се променя изгледа на прозореца
трябва самия прозорец да бъде ОТВОРЕН. Само тогава в главното меню има меню Артикули.

1. Артикулни групи
1.1. Създаване на артикулна група
Необходимо е да бъде избрана групата, чиято подгрупа ще се въвежда. Ако до сега не са въвеждани
групи, съществува папка Артикулни групи и се избира тя. След това има два варианта за отваряне
на прозореца за въвеждане на нова група:


Натискане на десен бутон на мишката върху избраната група и избор на Нова артикулна
група от появилото се падащо меню;



От

или
менюто

на

програмата

Артикули

/

Групи

/

Нова

артикулна

група

.
И в двата случая се активира диалогов прозорец (Фиг. 34), в който е посочено към коя артикулна
група ще се добави новата. Попълват се полетата, единственото задължително е Код. Кода, даден
по подразбиране е най-малкия свободен номер, но потребителя може да зададе произволен
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посредством ръчно въвеждане или използване на бутоните
. Чрез бутона
, кода може да се
избере като:
o
Първи свободен
o
Първи свободен след текущия
o
Последен свободен
o
Или да се изведе списъка на заетите със Списък заети кодове.
Трябва кода на всяка група да бъде уникален. Затова, ако потребителя зададе номер съвпадащ с
вече съществуващ такъв, ще се изведе съобщение, че артикулна група с такъв номер вече има и
той трябва да бъде променен.

Фиг. 34. Създаване на артикулна група.

Не е проблем две групи да имат еднакви наименования, тъй като те ще са с различни кодове.
Допълнително може да се въведе коментар за групата.
От дясната страна на полето коментар има бутон
посредством който се отваря нов екран с
възможност за въвеждане на допълнителни параметри на групата (Фиг. 35). При поставен флаг
Изглед на бутоните в ПОС има възможност за избор на цветовете на бутона. Настройката е с повисок приоритет от дизайна на ПОСа. Важи за бутона на групата и артикулите в нея.

Фиг. 35. Изглед на бутоните в ПОС

Може да се зададат минимален и максимален номер на артикул в групата, като при въвеждане на
артикул извън този диапазон се извежда предупредително съобщение.
Прозореца се затваря с бутон

, за да се създаде група с въведените данни или

, за да се откаже.
Ако дадена група има подгрупи, то пред нейната папка има “+”. За да могат да бъдат видени, трябва
да се натисне “+” пред нея.
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1.2. Редактиране на артикулна група
Избира се групата, която ще се редактира и след това:
 Натискане на десен бутон на мишката върху избраната група и избор на Редактиране на
артикулна група от появилото се падащо меню;
или
 От менюто на програмата Артикули / Групи / Редактиране на артикулна група.
Отваря се прозорец идентичен с показания на Фиг. 34, в който е посочено, коя група се редактира и
се виждат данните вече въведени за нея. След като се направят корекциите се записват с бутон
.
1.3. Изтриване на артикулна група
Група се изтрива след като се избере и от падащото меню на десния бутон на мишката се зададе
Изтриване на артикулна група
или от менюто Артикули / Групи /
Изтриване на артикулна група. Трябва да се има в предвид, че:
 Не може да се изтрие група съдържаща други групи. Трябва първо да се изтрият подгрупите.
 Не може да се изтрие група съдържаща артикули. Трябва те да се изтрият преди това или
да се прехвърлят в друга група.
Ако групата може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете артикулна група:
име (код)?”, което може да се потвърди или откаже.
1.4. Търсене на артикулна група
Артикулна група може да се търси по име. Това става чрез натискане на десен бутон на мишката
при избрана произволна артикулна група и избор на Търсене на артикулна група
или от Артикули / Групи / Търсене на артикулна група. В полето се
въвежда част от името на търсената група. След потвърждение с ОК, се извежда първата намерена
група и може да се продължи търсенето на друга група със същия низ в името. Ако не се намери
група отговаряща на търсенето, програмата извежда съобщение: “Няма намерени данни.”
1.5. Сортиране
Сортирането, става с избор на Сортиране
от падащото меню след натискане на
десен бутон на мишката при избрана произволна артикулна група или от Артикули / Групи /
Сортиране. Поставя се отметка на желания начин на сортиране (Фиг. 36):
 По “Име на групата” или По “Номер на групата” ;
 Възходящо или Низходящо.
Друг начин да се промени вида на визуализация на групите е от Артикули / Настройки външен
изглед (виж Настройки външен изглед.)

Фиг. 36. Сортиране на групите

2. Артикули
2.1. Създаване на нов артикул
След като се избере групата, в която ще бъде артикула трябва:

Да се зададе от меню Артикули / Нов артикул;
или
 С натискане на десен бутон на мишката в дясната част на прозореца (виж Фиг. 33), на
таблицата с артикулите към избраната подгрупа и избор на Нов артикул
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; Може да се използва и бързият бутон “Ins”. В тази
част на прозореца е списъка на артикулите към съответната група. Ако те все още не са
създадени списъка е с един празен ред.

Фиг. 37. Прозорец за създаване на нов артикул, страница ‘Основни данни’.

Отваря се прозорец с няколко страници (Фиг. 37). В заглавната му лента е посочено, на коя група
ще принадлежи артикула. Първоначално е активна страницата с основните данни, а маркера за
писане е позициониран полето за името. Движението между полетата и страниците е възможно чрез
избор с мишката или с клавиатурата (клавиш Tab).
Някои полета са задължителни и са отбелязани с * в дясно. Програмата няма да позволи записване
на параметрита за артикула ако на са въведени всички задължителни полета.
a ) Страница ‘Основни данни’
При въвеждане на основното име (поле Име) на артикула се изписват автоматично и Касово име и
Етикетно име, като касовото име се ограничава по дължина от фискалното устройство (виж файла
с настройките, т. 5.2. Дължина на касово име). Автоматичното изписване на другите имена е
направено за удобство, но могат да се въведат и различни (като например с използване на
съкращения за касовото име).
Артикулния номер (Арт. No) е уникален и не може да има два артикула с еднакви номера. Дори
артикула да е изтрит (изхвърлен в кошчето) номера му е зает и не може да се създаде нов артикул
със същия номер, докато не се изтрие окончателно (виж стр.51, Изтриване на артикул/и.). Номера
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изписан по подразбиране е най-малкия свободен. Със стрелката
, в дясно от полето може да се
избере първия свободен, първия свободен след текущия, последния свободен или да се извади
списъка на всички заети. Последното действие може да се извърши и с натискане на бутона с синята
въпросителна
. Може да се въведе произволен артикулен номер, но ако той съвпада с вече
съществуващ при опит за запис ще се изведе съобщение, че номера трябва да се промени и записа
няма да бъде направен.
Ако не се зададе отделно номенклатурен номер той ще бъде същия като артикулния, но с “N” отпред.
Тогава ако е бил въведен вече съществуващ артикулен номер и е направен опит за запис, при
поправянето му трябва да се поправи и номенклатурния тъй като най-вероятно и той е бил вече
зает. Т. е. и номенклатурния номер на артикула е уникален.
Ако артикула ще се продава и от везна, трябва да се въведе и код за везна. Както при артикулния
номер, не може да има два еднакви такива кода и за улеснение при въвеждането се използва
в дясно от полето. При въвеждането на кода за везна трябва да се има в предвид, какъв модел е
използваната. За различните видове и модели везни кодовете са различни. Особеностите за
кодовете обикновено са описани в използваният драйвер за управление на везните. Примери: За
BIZERBA, кодовете са задължително пет цифрени. Ако потребителя иска номера да бъде ‘123’, от
трябва да го въведе във вида ‘00123’. Везните ELICOM EVL, поддържат само кодове от 1 до 700, а
TEC SL6300 поддържат всякакви номера от 1 до 99999. Списък със заетите номера може да се
извади и с натискане на синята въпросителна

.

Друго поле в тази страница е Дан. група. С бутона
, се отваря падащия списък на възможните
данъчни, групи предварително зададени в Настройки / Складови номенклатури / Данъчни групи.
По същия начин се задава и групата за печат. Групите за печат също трябва да са били
предварително създадени в Номенклатури / Групи за печат, за да присъстват в падащия списък.
Полето Търговска марка също може да бъде избрано от предварително въведен списък създаден в
в Номенклатури / Търговски марки.
Полето Тип на артикула също се избира от списък който е дефиниран в програмата и не може да
бъде променян. Избора е между следните опции:
 Стандартен артикул – артикул на който се следи количеството и при продажба се отнема
от неговата наличност.
 Ресурс (услуга) – артикул на който не се следи количеството. При продажба не се отнема
от наличността на артикула.
 Комбинирано меню – артикул който се продава по рецепта генерирана в момента на
продажбата. За определяне на възможните комбинации на менюто е необходимо да
бъде въведено предварително. След избиране на тази опция бутона Комбинирано меню
от страница Допълнителни става активен, като се появява и допълнителна страница
комбинирано меню. Начина на въвеждане на комбинираните менюта е описан тук.
 Времеви ресурс – артикул за който също не се следи количеството. Артикула винаги се
продава като 1 бр. а продажната цена се калкулира в зависимост от времето. При избор
на този тип на артикула в страницата Цени / Количества се появяват допълнителни
полета (виж. Фиг. 40).
Стойностите на следващите две полета – Продажба на терминали и Предназначен за везни се
задават по следния начин:


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



Поставя се отметка срещу номера на терминалите/ везните, от които ще се продава
въвеждания артикул. Може да се използват бутоните
и
, за маркиране
съответно на всички или нито един терминал.
Прозореца се затваря , в горния му десен ъгъл или с Alt+ F4.



Фиг. 38. Продажба на касови терминали
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Ако от артикула не трябва да се правят продажби, доставки, ревизии или за връщане, това може да
се укаже с отметка пред съответната опцията в долната част на прозореца. Това може да бъде
временна забрана, с цел предпазване от грешки и може да се премахне с редактиране на артикула.
Препоръчва се артикулите, които се използват само като продукти за рецепти и не се продават на
терминали да се забранят за продажба. Съответно артикултие които са рецепти и замо ще се
продават да бъдат забранени за доставка.
Допълнителният флаг Работа с партиди указва че артикула ще работи с партиди. Преди
поставянето на тази отметка е задължително глобалното разрешение за работа с партиди от
Настройки / Системни настройки / Настройки на сървъра – страница Партиди. За правилното
водене на партидите е задължително поставянето на отметката да се направи при нулева
наличност. В противен случай се добавят служебни партиди за наличните количества, а ако
наличността е отрицателна то може да се получи разминаване между наличността и наличността
по партиди (наличността по партиди не може да бъде отрицателна).
b ) Страница ‘Цени / Количества’
В следващата страница на прозореца се задават цените и количествата Фиг. 38. Цените могат да
се задават в лева или чужда валута. При задаване в друга валута автоматично се преизчислява
цената в лева по зададения курс и е изписана над полето за избор на валута. Избора на валута за
Продажна важи и за Прод. на едро. Покупната цена може да е с до четири знака след десетичната
точка, докато продажните са ограничени с до два. При задаване на повече знаци стойността се
закръглява. Може да се зададат в проценти максимална отстъпка и надбавка, който могат да се
правят при продажба на артикула.

Фиг. 39. Прозорец за създаване на нов артикул, страницата ‘Цени / Количества‘.
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Параметрите на артикула, които се задават с поставяне на отметка в тази част са:
o
Забранена отстъпка /надбавка;
o
Разрешена локална цена;
o
Смяна на цена при продажба;
o
Продажба на нулева цена;
o
Автоматична цена.
Флага Разрешена локална цена се използва в случаите когато е необходимо в обектите да могат да
въведат цена на конкретният артикул. Въведената в обектите цена е валидна само за тях и не се
синхронизира с Централният офис, както и обраното – от Централният офис не се изпращат цени
за този артикул за обектите независимо от останалите настройки.
Ако не е поставена отметка на Автоматична цена, при задаване на продажната цена, надценката
се изчислява автоматично и стойността и не може да се променя. За да се задава процент надценка,
а цената да се изчислява се поставя отметка на Автоматична цена. Тогава може да се задава
стойност на кое да е от двете полета като промяната на продажната цена спрямо покупната води
до промяна на надценката и обратното – промяната на надценката, променя продажната цена.
Същото важи и за Надценка на едро и Продажна цена на едро.
За да може да се сменя цената по време на продажба или да се продава на нулева цена освен
поставянето на отметка срещу полето е необходимо оператора, който извършва продажбата да има
права за това (виж Настройки / Оператори на системата в прозореца за съответния потребител,
частта Достъп до функции).
Поставянето на отметката Забранена отстъпка /надбавка забраянва всякакви отстъпки и надбавки
върху артикула, независимо от правата на оператора, докато отметката Продажба на нулева цена
позволява на оператора да напвави продажба на артикула дори цената му да е 0,00лв.
В частта Количества, може да се види общото налично количество във всички обекти или с
разбивка по обекти, с бутона
в дясно от полето при редактиране на артикула. В случай че сега
се въвежда артикула, то е нула и ще се увеличи след като се направи доставка.
В частта Количество трябва да се избере мярка. Какви са възможностите за избор зависи от:
- поставена ли е отметка на Само цели количества в същия прозорец;
- какви са мерните единици зададени в Настройки / Складови номенклатури / Мерни единици.
Може също да се зададат минимален и максимален запас, които да се използват при заявки за
доставки. Също така може да се забрани продажба, която би довела до отрицателни наличности
като се постави отметка на Без продажба в минус. За артикули, които ще се произвеждат (съставни),
се препоръчва това поле да бъде маркирано.
Активирането на отметката на полето Заготовка, става възможно едва когато се направи рецепта
на артикула – виж т.4 Рецепти). Поставянето и позволява третирането на артикула като Прост
артикул (такъв който няма рецепта) и преминаване на количеството му в минус при продажба вместо
теглене на продктите по рецепта. За да се възстанови количеството е необходми да се използва
операция Производство или Доставка. Отметката е аналогична на глобалният параметър описан в
т.7.1 - Флаг Безусловна промяна на наличностите .
Стойностите на всяко от полетата се задават с десетична точка, при наличие на дробна част.
В тези две страници (‘Основни данни’ и ‘Цени / Количества’) има полета, чиито стойности може да
са общи за въвежданите артикули. Например: Дан. група, Група за печат, Продажба на терминали
и др. Те могат да бъдат зададени в Настройки / Системни / Стойности по подразбиране за
артикули. Тогава няма да има нужда да се променят за всеки артикул по отделно. Полето Фира е
блокирано и не може да бъде въвеждано поради невъзможността да се установи алгоритъм за
изчисление на ФИРАТА валиден за всички клиенти и всички артикули. Зададените стойности по
подразбиране влизат в сила за артикулите, които ще се въвеждат от момента на задаването им в
настройките, нататък. За повече информация виж следната настройка, Стойности по
подразбиране за артикули.
Допълнителни параметри:
Ако артикула данните за който въвеждаме е избран от тип Времеви ресурс в предходната страница,
в частта Количества се появяват две допълнителни полета: Период на заплащане и Безплатен
Период (Фиг. 40).
Период на заплащане, е периода за който е валидна посочената продажна цена на дребно. Периода
се изчислява от началото на отваряне на сметката до момента на нейното приключване. Има
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възможност за задаване на гратисен период в полето Безплатен период, с който да бъде намалено
времето на изчисление на периода, съответно и сумата на артикула.

Фиг. 40. Допълнителни параметри за артикул тип Времеви ресурс

c ) Страница ‚Цени обекти‘
ТИС Детелина поддържа различни цени за различните обекти. В тази страница има възможност за
въвеждането им. Преди да бъдат въведени цените е необходимо да бъдат създадени самите
обекти. За повече информация виж настройките т. 4.6 обекти.

Фиг. 41. Прозорец за създаване на нов артикул, страница ‚Цени обекти‘

В горната част на екрана са визуализирани стандартните покупна и продажна цена за артикула
чийто данни въвеждаме. Въвеждането на различни от тези цени става с посочване на обекта и
натискане на бутона
или с двоен клик на мишката върху реда със обекта. Отваря се
прозореца показан на Фиг. 42. Има възможност за задаване на продажна, Продажна на едро и
Покупна цена, както и за поставяне на флага разрешена локална цена за конкретен обект.
Поставянето на флага Зададена за сътветната цена, дава възможност за въвеждането. Цената е в
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основната валута като за продажнитге цени се вижда и надценката в полето Надценка. Има
възможност за задаване на желаният процент в това поле за установяване на съответната цена.
Поставянето на флага Разрешена локална продажна цена означава, че въвеждането на такава е
възможно само за конкретният обект.
Посредством бутона
натискането на бутона
Бутона
обекти.

, може да се изтрият продажните цени за конкретния обект, а
, изтрива заложените покупни цени за конкретния обект.
изтрива зададените продажни цени за всички

Фиг. 42. Смяна на цена на артикул за обект.

d ) Страница ,Данни обекти‘
Аналогино на цените за обектите ТИС Детелина поддържа различни допълнителни параметри за
различните обекти. В тази страница има възможност за въвеждането им. Преди да бъдат въведени
цените е необходимо да бъдат създадени самите обекти. За повече информация виж в настройките
т. 4.6 обекти.
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Фиг. 43. Прозорец за създаване на нов артикул, страница ‚Данни обекти‘

В горната част на екрана са визуализирани стандартните данни за артикула, който въвеждаме.
Въвеждането на данните става с посочване на обекта и натискане на бутона
или с
двоен клик на мишката върху реда със склада. Отваря се прозореца показан на Фиг. 44. Има
възможност за въвеждане на Минимален и Максимален запас, Максимална отстъпка или надбавка,
за забраната на такава, както и поставянето на флагове Забранен за продажба, доставка, ревизия
или връщане чието значение е описано по-горе.
Посредством бутона
натискането на бутона
Бутона
обекти.

, може да се изтрият продажните цени за конкретния обект, а
, изтрива заложените покупни цени за конкретния обект.
изтрива зададените продажни цени за всички
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Фиг. 44. Добавяна на данни за обекти.

ВАЖНО!!! Ако в страниците Цени обекти или Данни обекти има въведени такива за някой
обект, то за конкретният обект ще бъдат валидни тези данни и ще бъдат изпратени те вместо
стандартните, които са заложени в картона на артикула.
e ) Страница ‘Допълнителни’
В следващата страница са допълнителните настройки за баркодове, доставчици (настройка на
основен и информация за последен), данни за етикет, рецепта на артикул, комбинираните менюта,
както и серийните номера на артикулите (Фиг. 45).
Баркодове се добавят по следния начин:





избира се бутон
или от бутона
в дясно, се отваря падащото меню и от него се
избира Добави. В следствие на това се отваря прозорец Нов баркод (Фиг. 46);
баркода се въвежда автоматично със скенер или ръчно – цифра по цифра от клавитурата;
задава се количество. Това е количеството за бройките към този баркод. Например баркода
може да бъде за кутия от 15 броя и при правене на доставка от този баркод количеството в
склада ще се увеличава с броя на кутиите умножено по 15;
маха се отметката пред активен, ако баркода няма да бъде активен (при сканиране на ПОС
системата не го намира);

 прозореца се затваря с
за да се запише.
Най-дясното поле на всеки ред за баркод показва дали въведения баркод е нов. При въвеждане на
нов артикул всички баркодове са такива (току що добавени) и са изписани в червено. Когато се
редактира артикул старите баркодове са в черно и последното им поле е празно.
Баркод може да се редактира като се избере баркода, бутон
или бързо двойно
натискане на ляв бутон на мишката върху самия код. Така се отваря прозорец като при въвеждането
на баркода и в него се правят корекциите.
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Фиг. 45. Прозорец за създаване на нов артикул, страницата ‘Допълнителни‘.

Фиг. 46. Добавяне на баркод.

Може да се добави баркод равен на артикулния номер или на кода за везна (ако има такъв), освен
чрез ръчно въвеждане и чрез опциите от падащото меню при избор на бутона с
най в дясно, в
реда с бутоните на разглеждания прозорец.
Могат да бъдат направени настройки на баркода от менюто на същия бутон, като се зададе типа му
(EAN13 или EAN8) и дали да се пресмята контролната цифра.
Ненужен баркод се изтрива след като се избере и се натисне бутон
.
Серийни номера
При създаването на нов артикул има възможност да се укаже работата му със серийни номера.
Избора е от падащо меню със следние опции:
 Артикула не изисква сериен номер – артикулите работят без необходимост от
въвеждане на серийни номера.
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Въвежда се от потребителя (без контрол за наличие) – артикула работи със серийни
номера при продажба без да се следи наличността им.
Въвежда се от потребителя (с контрол за наличие) – артикула работи със серийни
номера при продажба, като се следи дали има такъв номер и при липса се отказва
продажбата.
Автоматично генериран сериен номер (по шаблон) – опция при която серийният номер
се генерира автоматично при продажбата по предварително зададен шаблон. Шаблона
се указва в полето Име Сер.Н. Има възможност за избор на параметри от бутона
.
Параметрите могат да бъдат следните:
Параметри за време като Ден от седмицата (D1), Ден от месеца (D2), Ден от Годината
(D3;4;5..), Месец (М1;2;3..), Година (Y2;3;4..), Час (H2;3;4…), Минута (N2;3;4..), Секунда
(S1;2), Милисекунда (S3;4;5..);
Параметри свързани с терминала като Номер на ПОС (Т1;2;3..), Номер на оператор
(О1;2;3..);
Други параметри като Номер на артикул (P1;2;3..), Баркод на артикула (B0;1;2;3..),
Случайно число (R1;2;3..), Брояч БД (C1;2;3..)
Използването на някой от символите в шаблона го замества със съответният числен низ.
На тези параметри които имат опция за повече от едно число – то числото означава броя
знаци които ще бъдат добавени в генерираният номер.
Пример: Използването на параметъра D6 на дата 21.01.2017 ще го замести със следния
низ: 000021 т.е. ще го допълни до 6 символа с нули отпред.
Използването на параметъра B с число 0 (B0) ще добави пълният баркод на артикула
докато ако е B4 ще добави само първите 4 символа от него.
Използването на следния шаблон D2O2P3R2 на дата 15.02.2017, за артикул с номер 21
и оператор 14 ще върне следния низ: 151402100 ÷ 15140299.
Използването на няколко добре подбрани параметъра може да гарантира уникалността
на автоматично генерираният сериен номер, който може да се използва за редица
приложения, като контрол на достъпа и др.

Фиг. 47. Параметри за автоматично генериране на сериен номер.

Допълнително има възможност са се укаже възможността за печат на серийният номер. Опциите са
в падащ списък и са следните:
 Не се печата – серийният номер не се отпечатва на касовият бон при продажбата.
 Печата се текст – серийният номер се отпечатва на касовият бон като текст
 Печата се баркод – серийният номер се отпечатва на касовият бон като баркод - за
целта е необходимо печатащото устройство (принтер или касов апарат) да поддържа
печат на баркодове.
В полето с надпис Име Сер.Н. където се въвеждат параметрите при автоматично генериране на
сериен номер, може да се въведе допълнителен текст който да се печати при серийният номер за
вариантите при които той се въвежда от потребителя при продажбата.
Към нов артикул не са правени доставки и съответно няма основен и последен доставчик. Основен
доставчик (доставчик от който по подразбиране се доставя артикула) може да се зададе. Натиска
се бутона
затваря с

, който извежда списък с всички доставчици. Избира се доставчика и прозореца се
, а ако няма да се задава – с

, бутона

или Alt+F4. Данните на
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, в дясно от полето. За да се изтрие доставчика се избира бутона

. Това действие премахва доставчика само като основен такъв за съответния артикул, но разбира
се, остава в списъка на контрагентите. От този прозорец могат да се видят данните на последния
доставчик, отново с
в дясно от полето Последен доставчик. За да може да се зададе основен
дотавчик то е необходимо преди това предварително да бъдат създадени такива (виж т.IV. 3).
На нов артикул не са активни бутоните за

,

и

тъйкато артикула все още не е създаден. Те могат да се зададат при
редактиране на артикула след като веднъж е бил записан.
Бутон Договорени цени
се използва в случаите когато артикула има
договорена Доставна цена с Доставчика. Въвеждането на договорените цени може да бъде
направено както при първоначалното въвеждане така и в последствие при редактиране на артикула.
Описанието за начина им на въвеждане е напавено в т. 6.
Посредством бутона

, може да се изтрият продажните цени за конкретния склад, а

натискането на бутона

, изтрива заложените покупни цени за конкретния склад.

Бутона
складове.

изтрива зададените продажни цени за всички

f ) Страница Картон
Картона на нов артикул също е празен. В него има информация за наличности, движения,
алтернативни доставчици, последна доставка, промоции и може да бъде видяна отново при
редактиране на артикула.
2.2. Потвърждаване на данните за артикул
Ако някоя от стойностите на което и да е поле е недопустима (например цената е въведена със
запетая, а не с десетична точка или артикулния или номенклатурния номер съвпадат с вече
съществуващи) програмата ще изведе съответно предупредително съобщение. Трябва стойността
да се коригира и тогава да се запише артикула. Такова съобщение е показано на Фиг. 48.

Фиг. 48. Предупредително съобщение.

Следващите няколко страници от картона на артикула се визуализират едва след като артикула е
бил записан и се отвори за редакция. При създаване на нов артикул тези екрани липсват.
g ) Времеви операции
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Фиг. 49. Страница Времеви операции

Екрана се използва за въвеждане на операци над артикула, които трябва да се изпълнят в точно
определен час. Сред тях са смяна Покупна и Продажна цена, както и продажна на едро, параметри
като продажба на терминали, смяна на група за печат, макс. отстъпка и надбавка и някои флагове.
Въвеждането на Времеви операции става с натискане на бутона
което отваря екрана
на Фиг. 50. Избора на параметъра за промяна става посредством поставянето на отметка на
съответното поле и въвеждане на желаните стойности. Въвеждането на датата на активация на
съответния параметър става ръчно или от бутона
и избор на желаната дата.
Времевите операции могат да бъдат зададени за определен обект или за всички обекти
едновременнно, като при избор на всички обекти в определеният час ще бъде променен параметъра
в основните данни а при избор на обект в данните за конкретния обект или цените за този обект.
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Фиг. 50. Въвеждане на времеви операции.

Посредством бутона
може да се заложи повтаряемост на зададената
промяна. Отваря се екран с няколко възможни опции (Фиг. 51).
 Дневна повтаряемост – Има възможност за повтаряне на смяната на параметъра на
всеки няколко дни
 Седмична повтаряемост – Позволява изпълнението на промяната през определени дни
всяка седмица или всяка х-та седмица.
 Месечна повтаряемост – позволява изпълнение на промяната на определена дата през
конкретен месец.
Повтаряемостта на операцията може да се ограничи по време като за целта е необходимо да се
посстави отметката за Ограничение по време и да се настрои крайната дата и час на изпълнение на
промените.

Фиг. 51. Въвеждане повтаряемост на времевите операции.
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Използването на времевите операции и тяхната повтаряемост дава въъзможност за промяна на
параметрите на артикулите без повторна намеса на оператор. Може да се иползва като опция при
някой от следните варианти:
 за отложена смяна на цени (новите цени стават активни на определена дата и час);
 при подготовна на нови цени на артикулите в дадено заведение, при което до настъпване
на момент обекта трябва да работи със старите цени;
 за периодична смяна на цени и параметри (примерно забрана на продажбата на храна в
заведение след 23:59:59 и отново разрешаването в 08:00:00 часа, или намаляване на цената
на артикул в петък в 21:00:00 часа и връщането му към нормалната цена в понеделник в
08:00:00). В този вариант се използват две времеви операции, които се активират
последователно.
Забележка!!! – Опцията за отложена смяна на цена разгледана по горе се активира от допълнителен модул за
стартиране на приложения „EBOTaskSchedulerAdm.exe, чиято функционалност е разгледана в друго описание.

h ) Други данни
В страницата с Други данни има възможност за добавянето на допълнителна информация за
артикулите. Има няколко полета с Описание и Допълнителна информация както и дублирането и
на чужд език Описание (чужд език) и Допълнителна информация (чужд език), както и три полета с
Коментар. В много от случаите тези полета се използват за добавяне на текстове като като Състав,
Производител, Вносител, Алергени и др. Които се изискват от законодателството при етикетиране
на стоката.
Като допълнителна опция е добавянето на снимка. С натискането на бутона
се отваря стандартният експлорер на Windows където трябва да се посочи местоположението на
файла със снимката на артикула. Има две ограничения:
 Размер на снимката – големина до 100 КB
 Тип на снимката - *.JPG

Фиг. 52. Страница Други данни.
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При погрешно заредена снимка изтриването и става посредством бутона
. Заредените
през тази опция снимки може да се визуализират на ПОС за тъч. За целта е необхдимо да се
направят съответните настройки на ПОСа за тъч.
2.3. Редактиране (или преглед) на артикул
За да се редактира или прегледа артикул, той първо трябва да бъде избран. Артикул се избира
като се натисне бутон на мишката върху някое негово поле. След което след натискане на десен
бутон на мишка от падащото меню или от менюто Артикули се избира Редактиране на артикул.
По-лесен начин е чрез двойно натискане на ляв бутон на мишката върху някое от полетата на
артикула или клавиш Enter. Отваря се прозорец, същия като при въвеждане на нов артикул, в който
могат да се променят характеристиките му.

! При редактиране НЕ МОЖЕ да се променя артикулния номер.
Останалите полета достъпни при въвеждане на артикул са достъпни и при редактирането му.
Ако се променя мярката (в страница ‘Цени / Количества’) на артикул които има налични количества
(вижда се от полето Общо налично количество), има следните особености:
- ако артикула не е само в цели количества, променя се в само цели (постави се отметка в съответно
поле на долната част на страницата) и има и дробни наличности при извършване на промяната
количеството ще се закръгли.
- при обратната промяна от само цели в не цели, ще се добавят десетична точка и три нули за
работа с дробни.
Следователно трябва да се провери дали след промяната, наличностите отговарят. Ако не, се
коригират (с ревизия). Препоръчва се, обаче вместо да се прави подобна промяна да се въведе нов
артикул с другата мерна единица, а стария ако няма да се използва да се забрани за продажба и
доставка. Наличностите за него могат да се изпишат (модул Изписване) и да се въведат съответните
за новия.
В листа Допълнителни вече са активни бутоните за задаване на данни за етикет и рецепта.
a ) Задаване на данни за етикет
Това всъщност са допълнителни данни като срок на годност и допълнителни текстове и се въвеждат
в полето, което се отваря при избор на съответния бутон. Срока на годност се въвежда като брой
дни, но може да се изписва на етикета и като дата, до която ще е годен артикула и това се избира
от полето в дясно. Как точно изглежда текста се вижда в полето Пример. Има опция за иползване
на калкулатор за определяне на броя дни, през които е годен артикула с натискане на бутона
.
Допълнителните текстове са за допълнителни данни за етикета, могат да бъдат и рекламни
текстове.
Ако е имало някакви данни за етикет преди, вместо да се коригира върху тях, могат първо да се
изтрият с бутон
и да се въведат на ново. Прозореца се затваря с
, с
кръстчето горе в дясно, Esc или Alt+F4 на клавиатурата ако няма да се запазват данните и с
за да се запишат.
b ) Задаване на рецепта
При избор на бутон
се отваря прозорец, в който се добавят всички
включващи се в нея артикули. Как точно се задава рецепта виж Рецепти. Стр. 57.
Дори ако се излезе от редактирането на артикула с Отказ, рецептата и данните за етикет се запазват
ако са били потвърдени.
c ) Страница ‘Картон’
Последната страница от прозореца за редактиране на артикула е ‘Картон’. Повечето от неговите
под страници са само информативни.
В ‘Наличности’ се виждат количествата на артикула в различните складове.
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В ‘Движения‘ – всичко, което е правено със съответния артикул (продажби, доставки, бракуване,
прехвърляне между складове и др.) за определен период, който може да се задава. Това става с
бутона долу в дясно, на който е изписан текущия зададен период. Възможностите за избор са: За
днес, За вчера, За една седмица, За един месец и Произволен период. Различните операции са
оцветени в различен цвят, което помага за по-лесната визуална ориентация в справката.
Използването на
В ‘Алтернативни доставчици’ – списък на всички доставчици, от които някога са правени доставки.
В тези три прозореца има възможност да се избира, кои да са видимите колони, да се отпечата
информацията чрез съответните бутони.
От ‘Последна доставка’ могат да се видят данните за последната направена доставка (документ
номер, дата, количество, склад, покупна цена) и за последната заявка чрез избор на съответния
бутон.
Следващата под страница от картона е за правените промоции. Освен да се видят, могат още да се
задават нови промоции, да се редактират или изтриват. Как става това – виж задаване на промоции
(стр. 26 Промоции.).
Предпоследната възможна опция в картона е ‚Събития‘. В нея могат да се видят всички събития
които са извършени със съответният артикул за избраният период. Периодите които могат да се
изберат са идентични с тези в подстраница ‘Движения‘.
Последната подстраница в картона е ‚Промяна цени‘. В нея се вижда всяка една промяна на цените
(покупна, продажна или продажна на едро) която е направена за избраният период. Вижда се новата
и старата цена както и валутата в която са. Периодите които могат да се изберат са идентични с
тези в предходните подстраници ‘Движения‘ и ‚Събития‘.

2.4. Изтриване на артикул/и
a ) Изпращане на артикула в кошчето “Изтрити артикули”
За да се изтрие артикул той трябва да бъде избран, след което:
 се натиска десен бутон на мишката върху него и от менюто се избира Изтриване на артикул
;
или


от главното меню Артикули / Изтриване на артикул.

Може да се изтрие артикул дори да има наличности за него в складовете. Може също да се изтрият
няколко артикула едновременно, като се маркират заедно.
Програмата извежда предупредително съобщение: “Желаете да изтриете маркираните
артикули?” (Фиг. 53), което ако се потвърди артикула ще отиде във кошчето. Тогава той не е
напълно изтрит. За него не могат да се извършват операции (Изписване / Продажби, Доставки и
др.), няма да го има в списъка на групата му, но номера му не е освободен. Не може да се въведе
друг артикул със същия артикулен номер. За да може да се използва номера на изтрит артикул, той
трябва да бъде напълно изтрит (виж следващата подточка).

Фиг. 53. Изтриване на артикул

Ако артикул, който се изтрива участва в рецепта програмата предлага възможност дали да се
премахне артикула от рецептата или да остане, но все пак артикула ще бъде изтрит.
b ) Напълно изтриване на артикула
Това става по следния начин:


Отваря се папката Изтрити артикули (пред нея има кошче)
лявата част на прозореца с артикулите;

. Намира се в
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Намира се артикула в нейния списък, избира се;
От падащото меню след натискане на десен бутон на мишката върху него се избира
Наистина изтрий избраните

.

Фиг. 54. Безвъзвратно изтриване на артикул

Програмата отново извежда предупредително съобщение (Фиг. 54), в което се казва какви проблеми
биха могли да настъпят в следствие от изтриването. Артикулите във всички справки и дневници са
подредени по артикулен номер, което означава че използването на един и същ артикулен номер за
различни имена може да доведе до объркване при правене на справка за период когато са валидни
и двете имена (напълно изтритото и новосъздаденото). Ако потребителя все още иска да изтрие
артикула може да го направи като потвърди съобщението с бутон Yes
бутона No

. Използвайки

потребителя се отказва от операцията.

2.5. Възстановяване на артикула от кошчето
За да се възстанови артикул трябва:




Отваря се папката Изтрити артикули (пред нея има кошче)
;
Намира се артикула в нейния списък, и се избира;
От падащото меню след натискане на десен бутон на мишката върху него се избира

Възстанови избраните
.
Отново се извежда съобщение (Фиг. 55), дали наистина да бъде възстановен артикула. За
потвърждение се избира Yes, a за отказ No. Това действие ще изпрати артикула в групата, в която
е бил преди да бъде изтрит и с всички параметри (включително цени и наличности, с които е бил
преди изтриването).

Фиг. 55. Възстановяване на изтрит на артикул

3. Промоции
3.1. Задаване на нова промоция
След като се избере артикула, за който ще се прави промоция има няколко начина за отваряне на
прозореца, в който се задава промоцията:
 От главното меню Артикули / Нова промоция “___”, където в кавичките е изписано името на
избрания артикул;
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След натискане на десен бутон на мишката върху артикула и отново избор на Нова
промоция “____”;
С клавишна комбинация Shift + Enter;
При редактиране (преглеждане) на артикула, в страницата Картон, в листа промоции, бутон
;

В отворилия се прозорец се задават параметрите на промоцията. В заглавната му лента е посочено
името и номера на артикула, за който се задава.

Фиг. 56. Задаване на промоция за артикул.

Може да се даде име на промоцията. По подразбиране то е ‘нова промоция’, но е добре да се задава
подходящо подсещащо име за всяка промоция за да е удобно боравенето с тях когато станат много
за един артикул. Също може да се зададе:
 Активна или не. По подразбиране отметката е поставена. С премахването й се указва, че в
промоцията не е валидна, но може да се активира по-късно.
 Валидна само с карти. Може да бъде валидна само за клиенти с карти, при което се клиента
ще може да се възползва, само при поставяне на карта на терминала по време на покупката.
 Период на валидност на промоцията. Може да се зададе период, за който да бъде валидна
промоцията. При достигане на крайната дата, ще бъде автоматично прекратена. Чрез този
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период може да се зададе и промоция, която да се стартира в бъдеще време на определена
дата.
Задаването на дата става по два начина:
- в полето се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри за ден и месец,
и четири за година;
- 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. Стрелките
и
се използват за движение между
месеците, а
и
между годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите).


Ограниченост по време. Промоцията може да се ограничи да бъде само в определени часове. Тогава трябва да
има отметка пред Ограничена от час и в полетата да се зададе начален и краен час, в които е активна. Часа се
задава с избор на часа, минутите или секундите и въвеждане на цифрите или със стрелките в дясно за нарастване
или намаляване

.

Тип на промоцията. Промоцията може да бъде различна по тип. В зависимост от избора в
полето под типа се отварят различни полета за попълване. Вариантите са:
- Промоционална цена. При избор на този тип в полето отдолу трябва да се зададе цената, която
ще важи по време на промоцията. В дясно от полето може да се види покупната цена в червено и
текущата продажна цена в синьо.


Фиг. 57. Промоционална цена

- Безплатно допълнително количество. Има се в предвид безплатно количество от същия артикул.
То е в същата мерна единица.

Фиг. 58. Безплатно допълнително количество

- Безплатен допълнителен артикул. Това е артикул различен от този, за които се прави
промоцията. Трябва да се зададе неговия артикулен номер. С
се отваря прозорец, в който може
да се избере артикула. В него може да се търси както в групите така и по някоя от колоните ( Търсене
на артикул.). Избира се артикула и се потвърждава. След това се задава количеството за него в
полето в дясно от номера на артикула.

Фиг. 59. Безплатно допълнителен артикул
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- Процент (+/-) към стандартната цена. Избора на тази опция дава възможност за добавяне на
процент отстъпка или надбавка върху стандартната цена на артикула. В дясно от полето може да
се види покупната цена в червено и текущата продажна цена в синьо.

Фиг. 60. Процент (+/-) към стандартната цена

- Промоционална цена и допълнителен артикул. Опцията позволява използването едновременно
на две от горните условия – безплатна цена + допълнителен артикул. В едното поле отдолу трябва
да се зададе цената, която ще важи по време на промоцията. В дясно от полето може да се види
покупната цена в червено и текущата продажна цена в синьо.В другото поле трябва да се зададе
артикулния номер на допълнителният артикул. С
се отваря прозорец, в който може да се избере
артикула. В него може да се търси както в групите така и по някоя от колоните ( Търсене на
артикул.). Избира се артикула и се потвърждава. След това се задава количеството за него в полето
в дясно от номера на артикула. Допълнителен вариант е да се зададе същият артикулен номер,
което ще позволи даването на подарък от същият артикул.

Фиг. 61. Промоционална цена и допълнителен артикул

Други ограничения, които могат да се зададат за промоция са:


Задължителни артикули – опция позволяваща изпълнението на избраната промоция да се осъществи само при
условие че предварително са били маркирани определени артикули. Опцията е в два възможни варианта:
o
Всички от списъка – при този вариант активирането на промоцията е възможно само ако са маркирани
всички артикули от списъка.
o
Поне един от списъка – активирането на промоцеията става възможно ако е маркиран поне един от
артикулите в списъка.
Избора на списъка с артикулите става с натискането на
при което се отваря прозорец, в който може да се
избере артикула / ите. В него може да се търси както в групите така и по някоя от колоните ( Търсене на артикул.).
Избират се артикулите става един по един и се потвърждават с двоен клик на десния бутон на мишката. Номерата
на артикулите се визуализират в полето разделени със запетая.







Сума на покупката – промоцията се активира само ако сумата на покупката надвиши
зададената.
Огр. Количество – Когато се продаде въведеното в това поле количество, промоцията ще
приключи дори да има още дни. Ако не трябва да има ограничение за продаваното
количество се поставя отметка пред без ограничение;
За опаковка. Това поле се използва ако промоцията ще важи само при закупуването на
опаковка от зададен брой. (Пример: при покупка на опаковка от три броя, се получава един
безплатно);
Ден от седмицата. Трябва да се постави отметка пред дните, в които ще бъде активна.
Приоритет. На промоциите може да се зададе различен приоритет. По подразбиране
приоритета е 5. Тогава ако има в даден момент две активни промоции, ще се изпълнява
тази, която е с по-голям приоритет. Нула е най високия приоритет, а 10 най-ниския.
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Позволява въвеждане число по-голямо от 10 и дава в списъка на промоцията приоритет [0-1], а при
всички промоции с минус 1
 Всички промоции за този артикул.
В този прозорец има и списък на всички промоции за съответния артикул. Ако е активна пред нея
има
, а ако не е - . От този списък може да се промени статуса й, след като се избере и с десен
бутон на мишката се избере съответно Активирай или Деактивирай.
Дори прозореца да се затвори с
, промените направени по статуса на вече
съществуващите промоции остават.
Може да се задават промоции и няколко артикула като се маркират едновременно (виж стр. 55,
Действия с няколко артикула).
 Предназначена за обекти.
Всяка промоция може да бъде създадена за всички обекти или дф абъдат конкретизюирани
обектите за които е валидна и към които ще бъде изпратена. Избора на обект може да бъде
направен по следния начин:


Избира се бутона



Поставя се отметка срещу номера обекта/ите, за който/които ще бъде валидна промоцията.
Може да се използват бутоните
и
, за маркиране съответно на всички или
нито един обект.
Прозореца се затваря , в горния му десен ъгъл или с Alt+ F4.

, в дясно от полето. Така се отваря прозорец с обектите.

Фиг. 62. Списък с обекти при въвеждане на промоциите



Преди да бъдат въведени промоциите за обектите е необходимо да бъдат създадени самите обекти.
За повече информация виж настройките т. 4.6 обекти.
3.2. Преглед на промоциите
За преглед на списъка с промоциите трябва да се избере бутона

, от реда с бутоните под

главното меню или от главното меню Номенклатури / Промоции
или от Картона на
артикула подстраница Промоции. И в двата случая се отваря прозорец, от който промоциите могат
да се редактират и изтриват. В случая когато е избран от Картона на артикула се визуализират
промоциите само за конкретният артикул, докато от Номенклатури / Промоции списъка е за всички
артикули. Списъка може да се сортира по всяка една от колоните в нарастващ или намаляващ ред
чрез избиране на заглавието й. Може също да се редактира изгледа на видимите колони и списъка
да се отпечата със съответните бутони в долната част на прозореца.

Фиг. 63. Списък промоции

Прозореца се затваря с

, в горния му десен ъгъл или Alt+F4.
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Могат да се видят и само имената и приоритетите на промоциите за даден артикул като се избере
артикула от таблицата с артикулите, отваря се прозореца за нова промоция (Фиг. 56). В дясната му
част има поле Всички промоции за този артикул където избраната промоция е указана със знака
. Може да се промени статуса й по описания в предишната подточка начин. В скобите, след знака
е посочен приоритета.
3.3. Редактиране на промоция
За да се редактира промоция, тя трябва да се избере от списъка с промоциите (избира се някое
негово поле). Натиска се бутон
или с двоен клик, с ляв бутон на мишката върху поле.
Отваря се прозорец като при задаване на нова промоция, в който се правят промените. Във списъка
с всички промоции за съответния артикул в дясната част на полето редактираната промоция е
отбелязана със стрелка
(а не със знаците за активна или не). Записват се промените с
.
Ако само трябва да се промени статуса на промоцията не е нужно да се влиза в редактиране.
Достатъчно е при избрана промоция, след натискане на десен бутон на мишката от падащото меню
да се избере Активирай или Деактивирай избраната промоция.
3.4. Изтриване на промоция
Избира се промоцията в списъка промоции и се задава бутон
. Извежда се
предупредително съобщение, при потвърждаването, на което промоцията ще бъде изтрита.

Фиг. 64. Изтриване на промоции

4. Рецепти
4.1. Задаване на рецепта
За да се зададе рецепта за артикул, трябва той да се избере в прозореца Артикули (Фиг. 33) и да
се избере едно от следните:



От главното меню Артикули / Рецепта за “____”
, където в кавичките е
името на избрания артикул;
С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Рецепта за “_____”;



При редактиране на артикул, в страницата Допълнителни, бутон

;
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Фиг. 65. Прозорец за задаване на рецепта за артикул.

Тогава се отваря прозорец, в който се добавят всички включващи се в нея артикули. За да се включи
артикул към рецептата се избира бутон
. В отворилия се прозорец трябва да се зададе
в първото поле номера на артикула който следва да бъде добавен.
Може да се посочи директно артикулния номер, но тъй като обикновено той не е известен се
използва бутон
или
. При избор на който и да е от двата бутона
се отваря прозорец, който прилича на този за боравене с артикули и групи. В него може да се търси
артикула ( виж Търсене на артикул) по име, баркод или друг признак. В този прозорец може да се
избират колоните, които да се виждат за артикулите. Това става с натискане на бутон
и поставяне или махане на отметки пред имената на съответните колони. След като се намери
артикула, се потвърждава избора му (бутон
). Трябва да се посочи количеството,
което се включва в рецептата и за какво количество готов продукт (Количество порции). Възможно
е например две бройки от даден артикул да са необходими за 5 порции от рецептата. Трябва също
да се посочи, от кой склад да се извежда количеството (ако съществуват няколко). Ако стойността
на полето с количеството е недопустима (например цената е въведена със запетая, а не с десетична
точка) програмата ще изведе съответно предупредително съобщение.

Фиг. 66. Добавяне на артикул към рецепта.

! Избор на склад
Полето за избор на склад не се въвежда от централен офис. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в него трябва да
бъде избрано Неустановен (Работен склад на ПОС). Ако е необходима промяна на склада от
който да бъде изтегляно количеството, то тази промяна може може (и следва да бъде) направена
на обекта, като се изберат конкретните складове в самия обект.
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Към рецепта може да се добави както прост, така и съставен артикул (за който има рецепта).
При добавяне на съставен в новата рецепта може да се включат или отделните артикули
влизащи в рецептата на съставния, т.е. добавя се рецепта или самия съставен артикул.
Разликата е, че във втория случай включения съставен артикул трябва да бъде произведен за
да се произведе този, в който се включва. Той се включва като готов продукт, а не като отделни
артикули. Да се окаже, че се включват артикулите от рецептата има два начина:
- Самия артикул се избира с бутон
. Тогава в прозореца за търсенето на
артикула ще бъдат изброени само артикулите, за които има рецепти.
- Поставя се отметка пред Копиране на данните от избраната рецепта, за да се прехвърлят
артикулите от съществуващата рецепта и в новата. Ако ще се включва като готов артикул трябва
да се избере Добавяне на самата рецепта (произведен артикул).
Ако артикула е прост няма значение кое от двете ще бъде избрано.
Съществуват и няколко допълнителни настройки при избора на артикул които да се добавят към
рецептата.
Флаг Може да дъде изключен при POS продажба – Настройката позволява изключването на
конкретният продукт от рецептата при продажба. Пример – поставянето на отметката при реда със
Захар на пакетчета на горепосочената рецепта (Фиг. 65), ще позволи изключването на захарта от
рецептата ако клиента желае кафето без захар. Артикулите които може да се изключат се появяват
в отделна част на екрана при продажба.
Флаг Печат на продукта в кухненска бележка при продажба на съставния – настройка посредством
която може да се укаже дали съставният артикул да се печати в кухненската бележка при продажба
на съставния.
Флаг Активен – указва дали продукта който се добавя в рецептата е активен или не. При поставена
отметка реда с артикула се взема в предвид при изчисление на покупната цена и зададеното
количество се изтегля при продажба на съставният артикул. В противен случай себестойността на
рецептата се определя без тези артикули и количеството им не се изтегля от склада при продажба.
Допълнителна опция е т.нар. ,Еквивалентен артикул‘. Това е артикул с който да бъде заменен
основният при производство. Като пример може да се посочи Пресни Домати да бъдат заменени с
Домати консерва. По този начин при липса на наличност на артикула Пресни домати то той ще се
замени с еквивалентния му. Избора на еквивалентния артикул става с натискане на бутона
, при което се отваря екран идентичен с този на Фиг. 65 , в който може да се посочи
артикула с който ще се замени основният. Избора се потвърждава с бутона
или
с двоен клик на левия бутон на мишката. Името на избраният еквивалентен артикул и количествата
се изписват в полето под бутоните. Изтриването му става с бутона Премахване.
Добавени артикули могат да се премахват, след като се изберат в прозореца на рецептата (Фиг. 65)
и се натисне бутон
. Могат също да се редактират с бутон
. Отваря се
прозорец като при добавяне (Фиг. 66). В него е възможно да се промени и артикулния номер, т.е. ще
се получи замяна на един артикул от рецептата с друг. Не може обаче да се заменя съставен
артикул с прост.
Може да се определи кой да са видимите колони в рецептата, а също и да се отпечата самата
рецепта.
От прозореца се излиза със затварянето му – бутон

.

4.2. Редактиране на рецепта
Редактирането на рецепта става с отварянето и (както при задаване на нова рецепта) и редактиране
на артикулите в нея. За отварянето и с цел редакция се използва някой от следните методи:



От главното меню Артикули / Рецепта за “____” / Редакция рецепта
, където в кавичките е името на избрания артикул;
С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Рецепта за “_____”
/ Редакция рецепта



;

При редактиране на артикул, в страницата Допълнителни, бутон

;
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Редактирането става като се избере артикула и се натисне бутона
. Отваря се
прозорец като при добавяне (Фиг. 66), където могат да се коригират заложените данни.
За изтриване на рецепта трябва да се премахнат всички артикули от нея (бутон
).
Може да се задават рецепти и на няколко артикула като се маркират едновременно и
последователно се създадат рецептите за всеки от тях. (виж Действия с няколко артикула).
4.3. Отложена промяна на рецепта
Отложената смяна на рецепта се използва при необходимост от промяна на рецептата в бъдещ
момент. Промяната може да е свързана с редакция на количеството участващо в рецептата или
склада, добавяне на нов артикул (продукт) към рецептата или изтриване на артикул от нея. За да се
зададе такава промяна на рецептата на артикул, трябва той да се избере в прозореца Артикули
(Фиг. 33) и да се избере едно от следните опции:
 От главното меню Артикули / Рецепта за “____” / Отложена смяна на рецепта


, където в кавичките е името на избрания артикул;
С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Рецепта за “_____”



/ / Отложена смяна на рецепта
;
С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Рецепта за “_____”
/ Редакция рецепта



и натискане на бутона

;

При редактиране на артикул, в страницата Допълнителни, бутон

и натискане на бутона
;
Отваря се нов екран показан на Фиг. 67.

Фиг. 67. Прозорец за отложена промяна на рецепта за артикул.

За да се редактира артикула е необходимо да се избере реда с него и да се натисне бутона Редакция
. Отваря се прозореца на Фиг. 68 в който се указва Датата и часа за промяна и могат
да се променят горепосочените параметри Количество, Склад и Количество порции.
Задаването на датата става по два начина:
- в полето се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри за ден и месец,
и четири за година;
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- 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. Стрелките
и
се използват за движение между
месеците, а
и
между годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите.
Часа се задава с избор на часа и минутите и въвеждане на цифрите или със стрелките в дясно
за нарастване или намаляване
.

Фиг. 68. Отложено редактиране на артикул към рецепта.

За да се добави артикул към рецептата се използва бутона Добавяне
. Отваря се
прозорецa на Фиг. 69. Начина на избор и въвеждането на артикули е идентичен с този при създаване
на рецепта (виж. т.4.1). Единствената разлика е добавените полета за датата и часа на настъпване
на промяната които се задават по гореописания начин.

Фиг. 69. Отложено добавяне на артикул към рецепта.

Изтриването на артикул от рецептата става с избор на артикула и натискане на бутона Изтриване
. Отваря се прозореца на Фиг. 70, където е необходимо да се въведе датата и часа на
влизане в сила на промяната (изтриването). Въвеждането им става по познатия ни вече начин.
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Фиг. 70. Отложено изтриване на артикул от рецепта.

Промените и на трите горепосочени функции се записват с натискане на бутона Потвърди
, а посредством бутона Отказ

се анулират.

След потвърждение всички промени за визуализират в долната част на екрана показан на Фиг.
67. Има възможност за корекция на вече зададените промени (смяна на датата на изпълнение
на операцията) посредством бутона Редакция

или за Изтриване

.

Забележка!!! – Опцията за отложена смяна на рецепта, както и за отложена смяна на цена
разгледана в т.2.2.g се активира от допълнителен модул стартиране на приложения
„EBOTaskSchedulerAdm.exe, чиято функционалност е разгледана е друго описание.

5. Комбинирани менюта
Комбинирано меню е артикул чиято рецепта (съставни артикули), се определя в момента на
продажба. За създаване на комбинирано меню е необходимо типа на артикула в картона –
стараница Основни данни, да бъде избран Комбинирано меню. След като е избран този тип се
почвява нова страница в картона на артикула от която може да бъде създадено, редактирано и
изтрито менюто.

Фиг. 71. Страница комбинирано меню.

5.1. Създаване на комбинирано меню
За да се създаде артикул тип комбинирано меню, трябва той да се избере в прозореца Артикули
(Фиг. 33) и да се избере едно от следните:
 С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Редактиране на
меню


;

При редактиране на артикул, в страницата Допълнителни, бутон

;
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 При редактиране на артикул, в страницата Комбинирано меню, бутон
.
И при трите варианта се отваря екрана на Фиг. 72. Разделен е на две части: лява в която се
виждат категориите и дясна с артикултие прикачени към тези категории.

Фиг. 72. Създаване на комбинирано меню.

Създаването на комбинирано меню започва със създаване на категориите от артикули за избор.
Категорията определя начина и възможните варианти на избор на артикулите към нея и е критерия
по който артикулите от менюто се групиран на екрана на ПОСа. Добавянето на група става с
натискане на бутона
в лявата част на екрана под прозореца с категориите. Отваря се екрана на
Фиг. 73. Задължително е въвеждането на име на Категорията в полето Име:, докато останалите две
полета Име (чужд език): и Коментар: са опционални. Последната опция за въвеждане е Тип на
избора на продукти в Карегорията:. Избира се от падащ списък от един от следните възможни
варианти:
 Повече от един или нито един – при маркиране от съответната категория служителя е
длъжен да избере минимум два артикула (повече от един) или да няма избран артикул;
 Поне един – избора на този вариант засължава избирането на минимум (поне) един артикул
от категорията при маркиране. Не е възможно потвърждението на поръчката ако не е избран
артикул от тази категория;
 Един или нито един – вариант при който избора при маркиране е ограничен до един брой
или без избор на артикул от тази категория;
 Точно един – при този вариант избора от категорията е ограничен до точно един бр. Не е
възможно маркиране на втори артикул от същата категория;
Записването на групата става с бутона Потвърди
. След създаването на всички групи
подреждането им (валидно е и за начина на визуализация на екрана на касиера) може да бъде
направено посредством бутоните
и
. Първият от тях премества избраната група нагоре в
подредбата а вторият надолу. Редактирането на групата става с избора и и натискане на бутона за
редакция
или двоен клик с левия бутон на мишката върху избраната категория. При
редактиране се отваря екрана на Фиг. 73 където може да се сменят иманата и типа на категорията.
Изтриване на категория става с натискане на бутона
. Извежда се съобщение с надпис
Потвърдете за изтриване категория: „______“, където „______“ е името на категориятта.
Потвърждението на това съобщение с бутона YES
може да се откаже с натискане на бутона NO

изтрива категорията. Изтриването
.
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Фиг. 73. Създаване на категория.

Важно: Изтриването на категория изтрива и артикулите добавени към нея. При необходимост
артикулите да бъдат запазени е желателно предварително да бъдат преместени в друга категория.

Фиг. 74. Изтриване на категория.

След създаване на групите е необходимо да се добавят артикули към тях. Начина на добавяне е
следният. Маркира се групата от лявата част на екрана в която желаем да добавим артикули. В
дясната част на екрана се натиска бутона Добави
. Отваря се екрана на Фиг. 75. В най горната
част е категорията към която добавяме артикула. Категорията може да бъде подменена от това
меню. Частта под категорията е разделена на три страници.
Първата е страница е Артикул. Избора на артикул може да стане по един от следните начини:
 Въвеждане на номера на артикула в полето Артикул номер (ако знаем номера на артикула)


Натискане на бутона
срещу полето за въвеждане при което се отваря екран за търсене
и избор на артикула. Търсенето на артикула става по описания описания по долу начин.
След като е избран артикула на определените места в екрана се визуализират продажната цена и
Името на артикула. В този екран може да се зададат текстове които да се показват на дисплея на
Български и на чужд език в съответните полета.
Предпоследното поле от тази страница е За офиси – определя за кои офиси (обекти) ще бъде
валиден този артикул при условия че комбинираното меню се въвежда в централен офис. Избора
може да стане с натискане на бутона
при което се отваря екран идентичен с този за изборр на
везни или ПОС терминали и маркиране на съответните офиси. Избора 0,ВСИЧКИ означава че
артикула е валиден за всички обекти.
Последното поле е свързано с начина на визуализация на артикула и дава възможност за избор от
две опции в падащ списък. Опциите са следните:
 Показва се винаги в списъка – указва че артикула задължително се показва в списъка с
възможните варианти за избор от менюто.
 Показва се само ако е различно от стойността по подразбиране – указва че артикула се
визуализира само ако стойността по подразбиране на този артикул е различна от стойността
по подразбиране която е зададена в следващата страница Цени / Количества.
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Фиг. 75. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Артикул.

Страница Цени / Количества. Тук се задава начина по който се отразява избора на артикула върху
крайната цена на менюто както и начина на променяне на количеството в съответното меню.

Фиг. 76. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Цени / Количества.

За цената възможностите за избор са сведени до следните опции:
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Не влияе върху крайната цена – добавянето на артикула не влияе върху крайната цена на
менюто. Например ако продажната цена на менюто е заложена 4.00 лв избора на артикула
няма да добави сума към тази продажна цена. В този случай артикула няма продажна
стойност.

Фиг. 77. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Артикул.



Добавя абсолютна стойност – добавянето на артикула добавя стойност върху крайната
цена на менюто. Избора на тази опция разрешава въвеждането на цена която да се добавя
към менюто в полето Цена както и избор на валута в следващото поле. Ако използваме
примера даден при горната ситуация добавянето на цена 0.50 BGN ще направи продажната
цена на менюто при избор на този артикул 4.50 лв.

Фиг. 78. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Артикул.



Равна на цената на самия артикул – при избор на този вариант към основната цена на
артикула ще се добави продажната цена на самият артикул. При горната ситуация ако
цената на артикула е 1.00 лв – цената на менюто ще стане 5.00 лв.

Фиг. 79. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Артикул.



Процент от цената на артикула – последната възможна опция дава възможност за добавяне
на някакъв процент от стойността на артикула върху продажната цена на менюто. Ако
отново използваме за пример горните данни то крайната продажна цена на менюто ще
стане 4.10 лв.

Фиг. 80. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню - Артикул.

Следващата възможна опция за настройка е Тип на количеството. Има възможност за избор
между следните два варианта:
 Артикула е от типа ДА/НЕ – опция която указва може да бъде включен или изключен от
менюто. При избора на тази опция в следващото поле Количество е необходимо да въде
въведеното количеството с което артикула ще бъде маркиран при избора му, а в полето
Количество по подразбиране, е това което ще бъде избрано (маркирано) директно при
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отваряне на менюто на ПОСа. При тази опция количеството по подразбиране задължително
трябва да бъде 0 (не е маркиран артикула) или равно на количеството указано в първото
поле. При избор на количества неотговарящи гореописаните излиза съобщение за грешка.
Пример: Ако артикула е от указаният тип (ДА/НЕ) и в полето количество е зададено 2 бр. то
в полето Количество по подразбиране може да бъде въведено числото 0 или 2. При
въведено число 2 то при отваряне на менюто на ПОС артикула ще бъде маркиран
предварително с количество 2, ако е 0 няма да бъде маркиран. При следващо натискане на
бутона на ПОС за избор на този артикул в менюто то той си сменя статуса – първо натискане
– маркира се с количество 2, второ натискане артикула се размаркира.
 Артикула може да има менящо се количество – опция позволяваща смяната на
количеството на артикула при маркиране. Смяната на количеството е ограничена до
опцията Максимално количество, като в полето Количество се въвежда стойността с която
артикула ще се променя, а в полето Количество по подразбиране, е това което ще бъде
избрано (маркирано) директно при отваряне на менюто на ПОСа.
Пример: Ако артикула е от указаният тип (с менящо се количество) и в полето количество е
зададено 1 бр., а в полето Макс.количесво е зададено 5, то в полето Количество по
подразбиране може да бъде въведено числото от 0 до 5. При въведено число > 0 при
отваряне на менюто на ПОС артикула ще бъде маркиран предварително с указаното
количество, ако е 0 няма да бъде маркиран. Всяко натискане на бутона на ПОС за избор на
този артикул в менюто то той си сменя количеството, като започва от предварително
зададеното Количество по подразбиране, увеличава се с числото въведено в полето
Количество до Макс.количество въведено в полето.
Последната опция на тази страница указва възможността за даване на безплатни количества от
конкретния артикул. Избора е между следните три опции:
 Няма безплатни количества – при избор на тази опция не се предоставя безплатно
количество.
 Безплатни количества на ниво категория – тази опция определя безплатното количество
което се дава на ниво категория при маркиране на конкретният артикул, т.е при избор на
няколко артикула от нея (необходимо е категорията да е от следните типове - Поне един,
Повече от един или нито един), може да бъде дадено безплатно количество от всичките до
достигане на количеството указано в полето Количество безплатни добавки независимо
дали е избрана някоя от горните опции за добявяне на цена при маркиране. Количеството
се изчислява последователно т.е. първо се взема количеството на първият артикул в
списъка след това на втория и т.н. При останалите типове категории няма възможност за
избор на повече артикули от категорията.
Пример: Ако в категорията има пет артикула с цена 1 лв. и е необходимо 2 от тях да са
безплатни, а всеки следващ да добавя половината от цената на съответния артикул към
продажната цена на менюто то е необходимо на всеки артикул от категорията да бъде
избрано Тип на цена – Процент от цената на артикула и в полето Процент да бъде
въведено 50.00%. В полето Количество безплатни добавки е необходимо да бъде
въведено 2. Така дори при маркиране на всички артикули от тази категория безплатни ще
бъдат само първите два от списъка а останалите ще добавят цена, която е равна на
половината от продажната цена (0.5 лв) от цената на всеки артикул към цената на менюто
или общо 1.5 лв.
Забележка: За правилното отчитане на безплатните количества е важно да подредбата на
артикулите както и съответното безплатно количество зададено за този артикул. При
маркирането на конкретен артикул се проверява за безплатното количество, което е
използвано до момента от предходно маркираните артикули, сравнява се със зададеното
за конкретният артикул и при възможност се дава и от него. Ако на последният артикул в
предходният пример е зададено Количество безлатни добавки = 3, то при маркирането му
няма да се зададе цена за него тъйкато при в тази ситуация неговото количество ще бъде
третото безплатно.
 Безплатни количества на ниво артикул – Опцията е аналогична с предходната, с тази
разлика че безплатното количество е валидно само за този конкретен артикул и е
независимо от безплатното количество задавано за останалите артикули.
При този вариант е възможно използването на всеки един от типовете категории.
Пример: В менюто на сандвич има възможност за добавяне на 2 безплатни пакетчета
майонеза на ниво артикул като като добавка, но също така е зададено че Макс. Количество
68

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Централизирано управление

е 5, като в полето за Тип цена е избрана опцията Равно на цената на самият артикул. При
този вариант първите две маркирани добавки ще бъдат безплатни, а за всяко следващо до
5 ще бъде добавена цената на артикула към продажната цена на менюто.
* Промяната на количествата със всички полета на тази страница става с директно въвеждане или
с използване на стрелките в дясно от полетата

.

Страница Други данни. В тази страница има възможност за добавяне на съобщение което да излиза
на касиера при избор на съответният артикул от менюто, както и за добавяне на допълнителни
коментари (инфомративни са и не се изписват никъде). Тук се задава и начина на печат на артикула
в касовата бележка като в това меню имаме възможност за избор между три опции:
 Не се печата – при избора на тази опция информация за избраният артикул не се печати
вкасовите бележки.
 Печата се като коментар – при този вариант израният артикул се печати като коментар в
бележката.
 Печата се като артикул с нулева цена – вариант при който артикула се печати като артикул
с нулева цена върху бележката.
 Печата се като коментар с цена (ако има такава) – опция при която артикула се печата като
коментар, но се добавя и цена ако в някоя от опциите за цена се начислява такава.

Фиг. 81. Добавяне на артикул към категория в кобинирано меню – Други данни.

Важно е да се отбележи че за всички опции указани при добавяне на артикул към менюто, основно
значение има и типа на категорията указан предварително. Ако категорията е от Точно едно то
каквито и опции да поставяме на артикулите за безплатни количества ще има възможност за
добавяне на само един артикул от избраната категория.
При създаване на комбинираните менюта има възможност за копиране на всички артикули от
друго меню – може да се използва при въвеждане на еднотипни менюта е цел улеснение при
въвеждането. За използването на тази опция е необходимо да се натисне бутона
от от екрана за създаване на комбинираните менюта Фиг. 72. Отваря се
екран, в който се виждат само комбинираните менюта създадени до момента. В него имаме
възможност за търсене на артикула по описания описания по долу начин и след избора на
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съответното комбинирано меню всичкигрупи и артикули от него се добавят и към новото
комбинирано меню.
Списъка със всички комбинирани менюта може да бъде прегледан от следните менюта на
програмата:
 От главното меню Артикули / Списък менюта – отваря се екран в който се вижда списъка
със всички артикули тип комбинирано меню и техните опции в отделните колони. Списъка
може да бъде разпетатан.
 От основния екран с изглед на артикулите при избране на филтъра в дясната част
Комбинирани менюта – отваря се списък с всички артикули тип комбинирано меню, който
също може да бъде разпечатан.
5.2. Редактиране на комбинирано меню
За да се редактира или прегледа комбинираното меню на артикул, той първо трябва да бъде избран.
Артикул се избира като се натисне бутон на мишката върху някое негово поле. За редактиране на
комбинирано меню е възможно от някоя от следните опции:
 С десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Редактиране на
меню



;

При редактиране на артикул, в страницата Допълнителни, бутон
;
При редактиране на артикул, в страницата Комбинирано меню, бутон Редакция

.
И при трите опции се отваря екран идентичен с този при създаване на комбинирано меню, с тази
разлика, че в екрана вече се виждат всички артикули които с адобавени към менюто. Артикулите
към отделните категории са оцветени в различен цвят за по-лесна ориентация.

Фиг. 82. Редактиране на комбинирано меню.

Редактирането на категория става с избора и и натискане на бутона за редакция
от лявата
част на екрана под списъка с категориите. Екраните които се отварят са идентични с тези при
създаване на категориите.
Редактирането на параметрите на артикул към менюто става с избора на артикула и натискане
на бутона
намиращ се в дясанта част на екрана под списъка с артикулите. Екраните отново са
идентични с тези при добавяне на артикула към менюто. За преместването на артикул от една
категория в друга освен през екрана за редактиране може да се използва и функцията Drag-Drop –
просто тябва да се маркира артикула и с влачене да се посочи новата категория в която да бъде
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преместено. При това преместване се извежда съобщение, което трябва да бъде потвърдено за да
се премести артикула от едната група в другата.
5.3. Копиране на комбинирано меню
Добавена е възможност за копиране на Комбо меню. Използва се когато артикулите и категориите
при две менюта са еднакви или имат малки разлики. За копиране на комбинирано меню е
необходимо да бъде отворено съгласно някой от гореописаните начини. След това копирането се
извършва като се избере бутон „Добави от друго меню“
долната част на екрана за конфигуриране на Комбинирано меню.

, намиращ се в

Фиг. 83. Конфигуриране на комбинирано меню.

Отваря се екрана на Фиг. 84, в който са визуализирани всички артикули от тип Комбинирано меню.
Необходимо е да се избере от кое меню ще се копират данните и се натиска бутон „Потвърди“
.

Фиг. 84. Копиране на комбинирано меню

След като транзакцията е потвърдена, в текущото меню се добавят данните от избраното. Тези
данни има възможност да бъдат редактирани или изтривани, по начина описан в предходната точка.
При необходимост операцията по копирането може да бъде отказана посредством натискане на
бутона Отказ

, при което програмата ни връща в екрана на Фиг. 83.
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5.4. Изтриване на комбинирано меню
За изтриване на комбинирано меню е необходимо да бъде отворено за редакция съгласно някой от
гореописаните начини. След отварянето на менюто има следните опции за изтриване:



Изтриване на категория – става с маркиране на категорията и натискане на бутона
намиращ се в лявата част под списъка с категориите. Излиза съобщение,
потвърждението на което изтрива съответната категория.
Изтриване на артикул от менюто – става с маркиране на артикула и натискане на бутона
намиращ се в дясната част под списъка с артикулите. Изтриване на артикул от
менюто може да бъде направено при редакция на менюто в екрана Комбинирано меню.



Необходимо е да се избере артикула и да се натисне бутона
. И в двата
случая се показва съобщение, което трябва да бъде потвърдено за да се изтрие
артикула от менюто.
Изтриване на цялото меню – за целта е необходимо след отваряне на горепосоченият
екран да се натисне бутона
. Извежда се следното съобщение (Фиг. 85),
потвърждението на което изтвива цялото съдържание на комбинираното меню.

Фиг. 85. Изтриване на комбинирано меню.

6. Договорени цени
Бутон Договорени цени
се използва в случаите когато артикула има
договорена Доставна цена с Доставчика. Въвеждането на договорените цени може да бъде
направено както при първоначалното въвеждане така и в последствие при редактиране на артикула.
С натискането на бутона се отваря нов екран в който се визуализират всички въведени договорени
Доставни цени. Първоначалнопрозореца е празен Фиг. 86.

Фиг. 86. Екран завъвеждане на договорени цени
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6.1. Въвеждане на нова договорена цена
Въвеждането нова договорена цена става от екрана на Фиг. 86. Съществуват няколко параметъра
на договорените цени които се въвеждат по различен начин:
o Базова цена:
За въвеждане на нова Базова цена може да се изпозват следните начини:
 С натискане на десен бутон на мишката в екрана на Фиг. 86 и избор на опцията Нова
базова цена
;
 Натискане на бутона Ins на клавиатурата
Отваря се нов екран където в горната част е указано за кой артикул се въвежда Договорената цена.
В случая показан на снимката Фиг. 87, това е артикул БАНАНИ с код 10000.

Фиг. 87. Въвеждане на нова договорена цена.

Данните които е необходимо да се въведат са следните:
Част Данни за цена:
 За обект: Задължително поле - падащ списък в който се визуализират складовете
въведени в обекта. С избора му се посочва за кой склад е валидна базовата цена. Като
възможен вариант е и опцията Всички складове.
 За контрагент: Задължително поле указващо контрагента, с който има договорена
цена. Избора на контранента може да се направи по един от длените начини.
o Директно изписване името на фирмата – полето автоматично се полълва с
актуалните стойности;
o Избор на контрагента от падащият списък появяващ се при натискане на
бутончето в лявата част на полето;
o Посредством търсене на конкретен доставчик. Търсенето е възможно по
няколко различни критерия които се визуализират при натискане на бутона
намиращ се срещу полето за въвеждане. Възможните варианти за търсенето
са:
Търсене по: ЗДДС No

,
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Търсене по: Идент. No

,

Търсене по: Карта No
. Отваря се прозорец, в
който трябва да се зададе стойността, по която ще се търси и ако програмата намери
контрагента отговарящ на нея, ще го направи избран за доставката и ще визуализира
името на фирмата в полето. Може да се търси и с бързия бутон, в дясно от бутона
за избор на контрагент. Той изглежда по различен начин в зависимост от последния
избран критерий за търсене и ще отвори прозорец за търсене по него:
по Идент. номер (ЕИК),

- по ЗДДС номер,

- търсене

- по карта на контрагент;

Фиг. 88. Прозорец за търсене

След въвеждане на желаната стойност за търсене и потвърждаването и с бутона ОК
намереният доставчик се изписва в полето. В противен случай се изписва съобщение
„Не е намерен контрагент“, потвърждението на което ни връща в предходният екран
(Фиг. 87) с възможност за ново търсене.

Фиг. 89. Съобщение за нанамерен контрагент

o

Избор на основният доставчик, който е заложен в картона на клиента (виж т. V
2.1 e). Избора му е отново от падащият списък появяващ се при натискане на
бутона
намиращ се срещу полето за въвеждане. Името на основният дставчик
е най-отгоре на списъка. От същият списък може да се избере и опцията всички

контрагенти
намираща се най-отдолу на списъка, избора
на която показва че договорената цена е независима от това от кой доставчик е
документа.
 Офис контрагент: опцията става активна при въведени обекти (офиси) към избраният
контрагент (виж т.VII 6). Използва се за отбелязване на обекта на доставчика, с който
е договорената цена.
 Валута: При въвеждане на договорените цени те могат да се задават както в Лева така
и в чужда валута. За целта трябва предварително да бъде въдена такава (виж т.IV
Валутни курсове)
 Активен: Поле указващо дали въведената цена е активна или не, въпреки периода на
активност посочен по-долу.
 Коментар: Допълнително текстово поле в възможност за въвеждане на коментари
отностно дпгпвпрената цена.
Част Рестрикции: В тази част се посочват ограниченията свързани с въвежданата договорена цена.
Има три възможни варианта:
 Препоръчана цена – договорената цена се известява и има възможност за промяната и
по време на доставката;
 Информативна цена – договорената цена се известява при доставка, но няма
възможност за промяната и;
 Твърда цена – договорената цена е твърдо заложена и не се известява, съответно не
позволява промяната и.
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Част Период на стойността: Използва се за въвеждане на вреемто на валидност на договорената
цена ако има такова. Активирането става с поставяне на отметката на полето Цената е активна за
посоченият период.
Полетата които трябва да се въведат са две: Начало и край с по две полета за дата и час.
Задаването на дата става по два начина:
o в полето се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри за
ден и месец, и четири за година;
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. Стрелките
и
се
използват за движение между месеците (съответно левите към минали месеци, а
десните – бъдещите).
Часа се задава с избор на часа, минутите или секундите и въвеждане на цифрите или със
стрелките в дясно за нарастване или намаляване .
o

По подразбиране след активиране на отметката за ограничение на периода на валидност в
полетата са изписани текущата дата и час в момента на слагане на отметката. За улеснение на има
възможност периода да бъде избран измежду няколко предварително зададени периоди. Избора
става от бутона в ляво на полетата
, Две седмици

. Възможните варианти са следните: Една седмица
, Един месец

, Два месеца

, Три

месеца
, като периодите се смятат от текущата дата. При опит за въвеждане на период
който съвпада с друг такъв и потвърждение на цената излиза следното съобщение за грешка (Фиг.
90) при което системата ни връща за корекция на периода. В един период може да има само една
Договорена цена.

Фиг. 90. Съобщение за дублиран период

 Договорена стойност – задължително поле. В него се въвежда договорената с
доставчика цена. Цената е до 4 знака след запетаята и се въвежда ръчно. За сравнение
под полето е изписана актуалната покупна цена. С цел улеснение на бутона
са
добавени две допълнителни опции за изчисление на новата договорена цена:
o % отстъпка над покупна цена;
o % отстъпка над текуща цена.
И при двата варианта се отваря прозорец за въвеждане на съответната % стойност.
Потвърждаването на прозореца след като в въведено число, намалява в първият случай покупната
цена със съответния процент и го записва в полето договорена стойност. Във втория случай се
намалява въведената в полето договорена стойност цена със съответния процент като я
презаписва.

Фиг. 91. Въвеждане на % отстъпка при изчисление на договорена цена

Потвърждението на данните за договорената цена става с натискането на бутона Потвърди
, след което се появява нов ред в екрана с договорените цени показан на Фиг. 86. Ако
някое от задължителните полета не е попълнено, при опит за потвърждение на данните излиза
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следното съобщение за грешка и софтуера ни връща на в екрана за довъвеждане на необходимата
информация.

Фиг. 92. Съобщение за грешка

Посредством бутона

въведената информация се отказва.

o Базова процентна отстъпка
За въвеждане на нова Базова процентна отстъпка може да се изпозват следните начини:
 С натискане на десен бутон на мишката в екрана на Фиг. 86 и избор на опцията Нова


базова процентна отстъпка
Натискане на бутоните Shift+Ins на клавиатурата.

;

Фиг. 93. Въвеждане на Базова процентна отстъпка

Отваря се нов екран където в горната част е указано за кой артикул се въвежда базовата процентна
отстъпка. В случая показан на снимката Фиг. 93 това е артикул БАНАНИ с код 10000.
Въвеждането на данните е аналогично на въвеждането при Нова базова цена описано в
предходната точка. Разлика има само в последното поле Договорена Стойност което е
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задължително. При този вариант в полето се въвежда % който трябва да е в границите 0.01 до 99.99.
За улеснение има добавени опции с предварително зададени проценти в падащият списък на
бутона

. Оциите са няколко 2% отстъпка

, 3% отстъпка

, 5% отстъпка

, 10% отстъпка
, 15% отстъпка
и 20% отстъпка
.
Ако се използва ръчно въвеждане на отстъпката и се въведе стойност по-голяма от 99,99% или помалка от 0,01 при опит за потвърждение на въведените данни се извежда съобщение за грешка Фиг.
94 и ни връща в прзореца за коригиране на стойностите. Ако е въведена стойност извън посочения
диапазон и се маркира с мишката в някое от другите полета на прозореца, то софтуера автоматично
коригира стойността към минималната или максималната разрешена стойност в зависимост от
въведената.

Фиг. 94. Съобщение за невалидна стойност на договорената цена.

o Процентна отстъпка за акция
За въвеждане на нова Базова процентна отстъпка може да се изпозват следните начини:
 С натискане на десен бутон на мишката в екрана на Фиг. 86 и избор на опцията Нова
процентна отстъпка (акция)
;
 Натискане на бутоните Ctrl+Ins на клавиатурата.
Отваря се нов екран където в горната част е указано за кой артикул се въвежда допълнителната
процентна отстъпка за акция. В случая показан на снимката Фиг. 95 както и в предходните примери
това е артикул БАНАНИ с код 10000.

Фиг. 95. Въвеждане на Нова процентна отстъпка за акция.

Тъй като това е само допълнителен процент отстъпка, който се натрупва върху основния то в
този екран липсва частта за рестрикциите върху цената. Въвеждането на останалите данни е
аналогично на въвеждането описано в предходната точка.
Ако има въведени стойности по някой от начините описани по-горе то таблицата от Фиг. 86 се
попълва и се визуализира по начина на Фиг. 96. Различните типове договорени цени се
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визуализират в различен цвят. В син цвят са Договорените цени, в зелен Базовите проценти
отстъпка, а в червен доптълнителната отстъпка за акция. В Таблицата се визуализират само
активните цени т.е. тези цени чийто период на активност попада в текущия ден. Съществува
възможност да се визуализират и останалите посредством поставянето на отметките в долната част
на екрана. С отметката „Покажи неактивни цени“ се визуализират и тези, които са заложени за
бъдещ период, а с „Покажи изтекли промоции и цени“ се визуализират тези чийто период е изтекъл.

Фиг. 96. Таблица с договорени цени.

Особености при въвеждане и използване на договорените цени:
 В един и същи период не може да има един и същи тип договорена цена.
 При въведена Договорена цена, за основна за периода се взема тя, в противен случай за
основна се взема текущата покупна цена от картона на артикула.
 Базовата процентна отстъпка се начислява върху Договорената цена при въведена такава,
а при липса на договорена се начислява върху текущата покупна цена.
 Договорената отстъпка за акция се начислява допълнително върху изчислената Договорена
цена при условието от предходната точка. При липса на Базова процентна отстъпка се
начислява върху Договорената цена, а при липса и на такава се начислява директно върху
покупната цена от картона на артикула.
 Степенуването на рестрикциите при изчисленията по приоритет е:
o Твърда цена;
o Информативна цена;
o Препоръчана цена.
 Степенуването на Договорените цени при изчисленията на цените по приоритет е:
o Договорена цена;
o Базова процентна отстъпка;
o Отстъпка за акция.
 При кръстосано степенуване с приоритет е степенуването на рестрикциите. Така при
изчисление се определя коя цена и при какви рествикции да бъде взета при доставка. При
въведена твърда Договорена цена няма значение дали някой от следващите отстъпки е
препоръчана, за рестрикция ще бъде взета твърдата цена и тя няма да може да бъде
променена. Аналогично, ако бъде сложена препоръчана Базова цена и към нея е добавена
твърда отстъпка отново с приоритет е твърдата отстъпка, което автоматично забранява
промяната на цената и отстъпката при доставка.
6.2. Редактиране на договорена цена
За да се редактира или прегледа договорена цена, първо трябва да бъде избрана от списъка с
договорените цени на Фиг. 96. Ред с договорена цена се избира като се натисне бутон на мишката
върху някое негово поле (надписите се визуализират в бял цвят). След което след натискане на
десен бутон на мишка от падащото меню се избира Редактиране на стойност
. По-лесен начин е чрез двойно натискане на ляв бутон на мишката върху
някое от полетата на артикула или клавиш Enter. Отваря се прозорец, същия като при въвеждане
на нова договорена цена, в който могат да се променят параметрите и.
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6.3. Изтриване на договорена цена
За да се изтрие договорена цена трябва тя да бъде избрана, след което се натиска десен бутон на
мишката върху него и от менюто се избира Изтриване на стойност
.
Програмата извежда предупредително съобщение: “Желаете да изтриете договорената
стойност за артикул ‘……..‘?” (Фиг. 97). При потвърждение на съобщението договорената цена се
изтрива от списъка.

Фиг. 97. Предупредително съобщение при изтриване на Договорена цена.

Забележка: Договорена цена не е необходимо да се изтрива. За спирането и е достатъчно да
се смени настройката Активна на стойност „НЕ“, при което тя няма да участва в по-нататъчните
изчисления на покупната цена при доставка. По този начин обаче се запазва историята на
договорените цени.

7. Модификатори на групи и артикули
7.1. Задаване на нов модификатор
Модификаторите се използват главно в ресторантски режим. Например ако клиент поръча
салата ,Без лук‘ това би било добре да се отпечата на бележката за готвача. Това може да стане
ако предварително се зададе такъв модификатор на група Салати или на отделния артикул.
Модификаторите са три типа:
o
o
o

Глобални (за всички артикули);
За отделна група;
За отделен артикул.

Модификатор на група / артикул се задава по следния начин:




Трябва да бъде отворен прозореца за работа с артикули и артикулни групи (с
);
Избира се групата или артикула, на който ще се задава модификатор;
Натиска се десен бутон на мишката върху нея / него и от появилото се меню се избира
Модификатори
артикул в кавички. Отваря

. За артикул в менюто е посочено името на избрания
се подменю, от което се избира Нов модификатор

. Друг начин, ако се задава за артикул от менюто Артикули
/Модификатори “___” /Нов модификатор;
 Отваря се прозорец, в който е посочено:
- типа на модификатора – дали е за артикул или артикулна група;
- за кой артикул или група е (показани с име и номер).
Трябва да се посочи:
- името на модификатора в полето Модификатор текст;
- дали е задължителен, т.е. дали трябва да се задава винаги при продажба на артикул от тази група
(ако е за артикул – при всяка продажба на този артикула)
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Фиг. 98. Добавяне на модификатори.

За да се запишат въведените данни, прозореца се затваря с Потвърди

.

*Забележка: Важно е да се отбележи, че модификаторите са само коментари за начина на
изпълнение на поръчката, и отбелязването че салатата е ‚Без лук‘ не означава че няма да се изтегли
съответното количество лук от склада. Ако желаем да използваме модификатори които да не
отнемат количества е необходимо да се използва опцията в рецептата за Изключване при ПОС
продажба (виж т.4.1). Като модификатори често се използват текстове за начина на приготвяне на
храната – например: Силно изпечено, Средно изпечено или Слабо изпечено (алангле) и др.
7.2. Преглеждане на списъка с модификаторите
За да се прегледа списъка с модификаторите за конкретен артикул или група трябва да се избере
артикула и от менюто на десния бутон се задава Модификатор / Списък модификатори
.
Друг начин да се прегледат модификаторите на всички артикули, групи и глобалните модификатори
е от Номенклатури / Артикулни модификатори
използването и на комбинацията Ctrl+M. Отваря се същия прозорец (Фиг. 99).

. Вариант е

Фиг. 99. Списък с модификатори.

В този прозорец може да се манипулира с всички модификатори – глобални, за групи, за артикули.
Глобалните модификатори важат за всички артикули. Всеки път при отварянето на прозореца
първоначално е посочен списъка само за конкретната група (артикул) , чрез който е извикан. След
избор на един от бутоните (напр. За артикули) ще се изведат всички отговарящи му модификатори
(всички създадени модификатори за всички артикули). В този прозорец могат да се извършват
следните действия:
7.3. Търсене на модификатор.
Модификатор може да се търси по всяка колона на таблицата и се извършва като търсенето във
всички таблици в програмата (виж Търсене на артикул) само, че е само в текущата таблица избрана
от бутон Глобални, За арт. Групи, За артикули. За глобалните модификатори признаците за
търсене са: име и номер на модификатора, и задължителен. Към тези, за артикулни групи се добавят
още номер и име на артикулната група, а за артикули – име и номер на артикула. Номера на
модификатора се задава автоматично при създаването му. Номерата са различни.
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7.4. Задаване на нов модификатор от списъка с модификаторите.
От същия прозорец могат да се създават нови модификатори. Глобалните модификатори се
създават при избран бутон Глобални и натискане на
. За артикули и групи могат да се
създават нови модификатори само за тези от тях, за които вече съществуват такива, т.е. има ги в
списъка на разглеждания прозорец. Описанието е за артикул, но за група се задава аналогично. При
отворен списък и избран бутон За артикули се извършват следните действия:
 Избира се от списъка произволен модификатор на артикула, на който ще се задава нов;


Избира се бутона
, отваря се прозорец за задаване на нов модификатор. За
информация за полетата виж предишната точка.
7.5. Редактиране на модификатор.

Избира се модификатора за редактиране и с бутон
се отваря прозорец като този при
задаването на нов модификатор, но полетата са със стойностите за редактирания. Правят се
корекциите и се записват (бутон
).
Прозореца за редактиране може да се отвори и с двоен клик върху модификатора.
7.6. Изтриване на модификатор.
Модификатора трябва да се избере и след това да се натисне бутон
. Извежда се
предупредително съобщение, след потвърждаването, на което модификатора ще бъде изтрит.

Фиг. 100. Изтриване на модификатори.

Освен тези действия, таблиците с модификаторите могат да се отпечатат със съответния бутон.

8. Търсене на артикул
В тази точка е описано търсенето на артикул в прозореца АРТИКУЛИ (Фиг. 33) в модул Централен
Административен клиент. По аналогичен начин става търсенето в останалите модули на
програмата, при избор на артикул в рецепта, или при търсенето на контрагент.
8.1. Избор на критерий и обхват за търсене
Артикул може да се търси по различни негови параметри – артикулен, номенклатурен номер, име и
др. По какъв параметър да се търси се задава по един от следните начини:


В дясно от бутона Търсене по ____
, бутонa
отваря падащо меню. С
избиране на съответния критерий се указва, че последващото търсене ще бъде по него.
Критерии, които не се използват често в някои менюта са отделени в Допълнителни;



Избира се колоната, в таблицата с артикулите, по която се търси като се избере някое поле
от нея;

или

Когато е избран даден критерий той е изписан на бутона.
Всеки избор на поле от таблицата променя критерия върху бутона, като критерий става последното
избрано поле.
Търсенето може да бъде само в избрана група или измежду всички артикули. Къде ще се осъществи
се оказва с бутона намиращ се пред този за търсене. При натискането му може да се избере една
от двете опции:
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Търси само в избраната група

;

o
Търси измежду всички артикули
чрез натискане на ляв бутон на мишката върху нея.
Когато е избрано Търси само в избраната група, картинката на бутона е

.
, а при търсене измежду

всички артикули –
. Под избрана група се има в предвид тази, чийто списък с артикули е в дясната
част на прозореца. В края на заглавния ред на прозореца са изписани нейното име и номер в скоби.
8.2. Търсене в избрана група
След като вече е оказано по какво че бъде търсенето, то се стартира по един от следните начини:
o
Натиска се бутона Търси по “критерий” от прозореца Артикули;
o
Избира се от менюто Артикули / Търсене по “критерий”;
o
Клавишна комбинация Ctrl + F3.
Отваря се прозорец Търсене по: “критерий”. В примера от Фиг. 101 търсенето е по касово име. В
полето му стойност трябва да се въведе групата от символи (ключ за търсене), по който ще се
търси и да се потвърди.

Фиг. 101. Търсене по касово име.

При търсене в избрана група, търсенето е винаги по част от думата. Програмата намира първия
артикул, който му отговаря и го маркира. За да се намери следващия се натиска клавиш F3 на
клавиатурата. Когато програмата ‘покаже’ всички артикули отговарящи на търсенето, ще изведе
съобщението: „Няма намерени данни.”

Фиг. 102. Информационно съобщение за ненамерен критерий.

8.3. Търсене измежду всички артикули
При Търсене измежду всички артикули
, за всички други критерии
освен за търсене по баркод, може да се търси по цяла дума или по част от думата. Например ако
се търси по име на артикул и по цяла дума може да се изведе само един артикул и неговото име
ще съвпада напълно с въведената група от символи. Тогава ако бъде намерен отговарящ артикул
ще се отвори групата, в която той се намира и самия артикул ще бъде избран (неговото поле по
критерия, по който се търси ще бъде оцветено в синьо).
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Фиг. 103. Търсене по касово име, измежду всички артикули.

А ако се търси по част от дума ще бъдат намерени много артикули, които в името си ще имат ключа.
Предполага, че ако се търси артикул по баркод, то ще е с помощта на баркод-четец и ще се търси
по целия баркод.

Фиг. 104. Резултати от търсене по част от думата.

След натискане на бутон
, програмата намира първия артикул отговарящ на
търсенето. Резултатите се представят в прозорец, в който в горната част е критерия (поле, по което
се търси и стойността), а в долната данните за намерения артикул (артикулен номер, име, артикулна
група, последен и основен доставчик). Следващия артикул, отговарящ на търсенето се показва с
бутон
.

, а ако трябва да се види предишния прегледан с бутон

Програмата намира дори артикулите, които са били изтрити и извежда съобщение, че се намират в
папката “Изтрити артикули”. Те не могат да се преглеждат. За да се прегледа изтрит артикул
трябва да се намери при изтритите и да се възстанови.
Ако е намерен нужния артикул търсенето може да се прекрати с бутон

и така

прозореца се затваря. А за да се прегледа артикула трябва да се натисне
. Тогава
се отваря групата, в която се намира артикула и в табличния навигатор (полето пред артикула) има
стрелка. От там артикула може да се избере и с него да се извършат действията, за който е бил
търсен.
Може да се види и целия списък, на всички артикули отговарящи на търсенето, които не се намират
при изтритите като се избере бутона
. Така се създава една
временна група, която се намира най-отгоре в списъка на групите и може да се работи с артикулите
в нея. При сортиране на групите или затваряне и отваряне на прозореца АРТИКУЛИ, тази временна
група изчезва от дървото, но промените правени по артикули се запазват.
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9. Прехвърляне на артикул от една артикулна група в друга
След като вече са създадени артикулите и артикулните групи потребителя на системата може да
прецени, че е по-добре даден артикул да бъде в друга група. Не е нужно той да се трие и създава
на ново в друга група. Още повече би било, неудобно ако той вече участва в рецепти, правени са
доставки и др. Вместо това може много лесно да се прехвърли.
При отворен прозорец АРТИКУЛИ (Фиг. 33), трябва да се намери артикула, който ще се мести.
Избира се и при натиснат ляв бутон на мишката артикула се “влачи” към новата му артикулна група
в лявата част на прозореца. Трябва когато артикула се доближи до групата, тя да се оцвети в синьо.
Тогава при отпускане на бутона на мишката програмата извежда съобщение: “Желаете ли да
прехвърлите артикул: номер, име в група: име ?” След потвърждаване артикула ще се премести.

Фиг. 105. Съобщение за преместване на артикул.

Могат да се прехвърля няколко артикула едновременно. Трябва да се маркират заедно (виж
Действия с няколко артикула) и ‘влаченето’ към новата артикулна група е с десния бутон на
мишката. Потвърждението за прехвърляне към новата група е за всеки артикул се извежда по
отделно, но с бутона

, могат да се потвърдят всички едновременно.

10. Операции над избраните артикули
С предварително избрани артикули могат да бъдат стартирана операцията
o Заявка за доставка
o Поръчка за Изписване
Това е един от начините за започване на съответните операции. Как се работи с всяка една от тях
е описано в отделен файл с име, името на модула.
Стартирането е по следния начин:
 Избират се артикулите. Те трябва да са от една група или да се намерят измежду всички
артикули;
 От менюто на десния бутон на мишката или от главното меню Артикули се задава Операции
над избраните артикули
новопоявилото се меню.

и конкретната операция от

11. Общи параметри на артикули
Някои параметри на артикулите могат да бъдат зададени едновременно за няколко артикула. За
целта се избират артикулите и се задава Общи параметри на артикулите




. Действията, които могат да се зададат директно са:
Изтриване на избраните артикули
Забрана за продажба
Разрешение за продажба

С последната опция ‘Други’ се отваря прозореца от Фиг. 106.
В него може да се промени Данъчна група, Група за печат, Търговска марка, Продажба на
терминали, Предназначен за везни, Закръгление и флаговете Смяна на цена при продажба,
Продажба на нулева цена, Без продажба в минус, Разрешена локална цена, Забранен за доставка,
Забранен за връщане, Забранен за ревизия, Работа с партиди, Заготовка. Преди да се зададат,
трябва да се постави отметката пред съответното поле.
Допълнително може да се установят и полетата Макс.надбавка и Макс.отстъпка.
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Ако се постави отметка пред Обнови всички артикули, промените ще бъдат не само за маркираните
артикули, но и за всички останали артикули.

Фиг. 106. Общи параметри на артикули.

12. Допълнителни операции над артикули
Сред допълнителните операции над артикулите са следните:
 Добави към списък за печат
 Смяна на цена на избрани артикули
 Печат на етикети (по шаблон)
 И др.
Избора на тази функционалност става с след като са избрани артикулите и се избере опцията
Допълнителни операции от менюто появяващо се с натискане на десен бутон на мишката върху
някой от избраните артикули или от главното меню Артикули се при избор на опцията
Допълнителни операции
разгледана по-долу

. Работата с всяка една от тези операции е

12.1. Добави към списък за печат
Избора на тази опция добавя селектираният Артикул/Артикули към списъзи за печат. Това
позволява предварителното изготвяне на списъци за печат на етикети който в последствие да бъдат
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разпечатани. Работата със тези списъци е разгледана във файла с допълнителните модули в т.VI.9
Операции – Печат на етикети (списък за печат) на Детелина Премиум.
12.2. Печат на етикети (по шаблон)
a ) Отпечатване на етикети
1. При отворен прозорец АРТИКУЛИ се намират и маркират артикула/артикулите, за които
ще се отпечатват етикети. От главното меню АРТИКУЛИ или от менюто на десния бутон
на мишката се избира Допълнителни операции / Печат на етикети (по шаблон);
2. В отворилия се прозорец Печат на етикети с Windows принтер (Фиг. 107) от падашия
списък в полето бланка за печат се избира формата на етикетите от няколко
предварително създадени шаблони. Сред списъка с бланките (създадени с дизайнера на
етикети) има такива, в които има добавен баркод или допълнителна информация за
артикулите (името на бланката носи информация и за нейното съсържание).

Фиг. 107. Печат на етикети с Windows принтер.

Натискането на бутона
отваря екран с всички възможни
данни на артикула които могат да бъдат отпечатани. Има възможност за редакция на тези
данни за текущите етикети. Записването става с натискане на бутона
. Важно
е да се отбележи че тази промяна е временна и няма да се отрази на данните записани в
системата.

Фиг. 108. Печат на етикети с Windows принтер.

3. Има възможност за задаване на желаният брой етикети, както и на позициите които да
пропусне при печат. Последната опция се използва когато етикетите се печатат върху
листа с предварително нарязани самозалепващи етикети.
4. Ако е необходима промяна на информацията в бланката се избира бутон
, при което
се отваря програмата Дизайнер на
етикети (LabelTemplateLaser.exe). Кратка
информация за работата с нея има в частта Редакция на бланка;
5. Ако са маркирани няколко артикула, след като се зададе брой етикети от единия артикул
и се избере баркода който искаме да отпечатим (ако има повече от един баркод излиза
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списък със всички баркодове и е необходимо да отбележим кой да използва програмата)
е необходимо да натиснем бутона
, при което прави временен
списък който се визуализира в дясната част на екрана. Вижда се артикула, избраният
баркод както и желаното количество етикети за печат. Едва след добавянето на всички
артикули се показва полето с желаните позиции които да бъдат пропуснати. Натикането
на бутона

премахва визуализираният артикул от списъка. Използването на

бутона
докато се създава списъка за печат позволява отказването на
операцията (използва се в случаите когато погрешка са селектирани много артикули и е
избана опцията за печат на етикети).

Фиг. 109. Създаване на времемен списък за печат на етикети.

6. След като са направени настройките независимо дали са няколко артикула или е списък с
артикули се избира бутон

, при което на екран се визуализира

поготвен файл с желаните бройки, който може да се разпечати с бутона печат
предварително инсталиран принтер в операционната система.

на

7. И в двата случая (еденичен артикул или списък с артикули) поставянето на отметката
Забранено добавяне на артикул без баркод) софтуера ще пропусне артикулите, които
нямат баркод и няма да отпечати етикети за тях. Отказването на операцията става с
бутона

.

b ) Редакция на бланка
Програмата дава възможност да се създадат множество бланки, подходящи за различни
артикули. Може да се използва примерния файл за модел и да се редактира върху него (препоръчва
се след това да се запази файла с друго име).
Етикетите са поставени в контрола Master data, която се добавя с вмъкване на лента (избира се
бутон от лентата с обектите). След избора на позицията и се задава в отворилия се диалогов
прозорец Секция тип – Master data. В бланката на етикетите трябва да има само една секция Master
data. В редки случаи може да има повече от една такава секция, която се използва за специфична
функционалност. Брой на отпечатваните етикети се определя от зададения брой в прозореца
Печат на етикети с Windows принтер (Фиг. 107), а не от броя секции Master data в бланката.
Данните за артикул в етикета се задават в полета Memo, които се добавят с вмъкване на
правоъгълници (бутон
, от лентата за вмъкване на обекти).
Object inspector показва данните за текущо избрания елемент: име, позиция спрямо горния ляв ъгъл
на листа (left, top), ширина, височина, дали да бъде видим и съдържание.
Елементите могат да бъдат редактирани, изтривани, копирани и местени както по отделно, така и
на групи. Също така може да бъде променян размера им. За да се приложи едно и също действие
върху няколко елемента, те се маркират с Shift и се задава действието.
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Инструменти
за
форматиране
на
полетата и запис на
формата.

Лента с обекти за
вмъкване

Секция
Master
data, с примерен
етикет в нея

Фиг. 110. Дизайнер на етикети за лазерен принтер.

Данните за име на артикул се задават в правоъгълниците по следния начин:
 С двойно щракване в правоъгълника се отваря прозореца Текстов редактор;
 Ако полето се редактира – изтрива се старата стойност;



Избира се бутона
и в отворилия се прозорец, в категорията артикули се
избира атрибута на артикула (име, цена), който да бъде изписан.
Затваря се прозореца на текстовия редактор с бутона ОК.

Поставяне на баркод.
Ако потребителя желае на етикетите да се отпечатва баркод, който да се чете от скенер трябва да
постави “Бар код обект”. Това става с избор на бутон
от лентата на обектите и позиционирането
на елемента на подходящото място в етикета. При редактиране на данните на полето по указаният
по-горе начин се обвързва баркода с данните за баркода подаван от програмата.
Необходимо е да се запазят промените във файла.
12.3. Смяна цена на избрани артикули
С помощта на този инструмент може да се промени цена на избрани артикули. При отворен
прозорец АРТИКУЛИ се намират и маркират артикула/артикулите, за които ще се отпечатват
етикети. От главното меню АРТИКУЛИ или от менюто на десния бутон на мишката се избира
Допълнителни операции / Смяна цена на избрани артикули. В прозореца който се отваря трябва
да се укаже коя точно цена следва да бъде променена и с каква стойност в проценти (%).
Възможните цени са Покупна, Продажна на дребно и Продажна на едро, като има опции Цената на
едро да стане равна на Цената на дребно +/- накакъв роцент промяна, както и Продажната цена да
стане равна на покупната +/- накакъв процент. Вида на промяната (увеличение или намаление) се
избира в полето по-долу, а стойността на промяната (в %) в последното поле.
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Фиг. 111. Смяна на цена на избрани артикули.

След като е избрана цената която ще се промени, типа на промяната и стойността се натиска бутона
Продължи

. Извежда се екрана на Фиг. 112, където се виждат Артикулите, старата и

новата цена и процента промяна. Промените се потвърждават с бутона Запис
, при
което се извежда предпредително съобщение че направените корекции не могат да бъдат върнати
обратно. След потвърждение на съобщението промените се записват в базата с данни.

Фиг. 112. Групова смяна на цена.

Фиг. 113. Потвърдително съобщение.

13. Изглед на прозореца с артикулите и артикулните групи и други действия
в него
13.1. Настройки външен изглед
Може да бъде настроен изгледа на прозореца АРТИКУЛИ от менюто Артикули / Настройки външен
изглед
. Отваря се прозорец с критериите, по които могат да се
групират артикулите: „Всички артикули”, „Без доставка”, „По доставчици”, „Съставни артикули”,
„Прости артикули”, „Теглови артикули”, „Забранени за продажба”, „Групи за печат”, „Артикули в
промоция”, „Допълнителни критерии”, „Ресурси”, „Комбинирани менюта”, „Търговска мярка”.
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Фиг. 114. Настройки на прозореца АРТИКУЛИ.

В този прозорец може още да се определя изгледа на таблицата с артикулите: дали да има
хоризонтални, вертикални линии и табличен навигатор. Табличния навигатор е сивата линия с
правоъгълниците намираща се в ляво от артикулите, в която има стрелка пред избран артикул.
За всеки критерии има опция Полето се вижда. Ако има отметка в него съответния критерий ще го
има в дървото в лявата част на прозореца АРТИКУЛИ. Отметката се поставя или маха с натискане
на ляв бутон на мишката върху полето или надписа до него. Същото се отнася и за опциите
определящи вида на “Таблица артикули”.
За полетата „Артикулни групи”, „Търговски марки“ и „По доставчици” може да се избира как да бъдат
сортирани при отварянето на прозореца АРТИКУЛИ. Вариантите са сортиране по “ИМЕ” или по
“КОД” и възходящо или низходящо. Избират се от съответните полета със стрелките (падащите
списъци, под тези критерии.
13.2. Настройки на колоните
Могат да се настройват колоните, които да са видими в таблицата на артикулите по един от
начините:


С десен бутон на мишката в таблицата с артикулите и избор на Колони
отворилото се меню;



От главното меню Артикули / Колони

от

.

Отваря се прозорец с имената на всички възможни
колони и квадратче пред всяка. При наличието на
отметка в квадратчето, колоната ще бъде видима. Може
да се поставят отметки пред всички с бутон Всички
или да

се махнат

с бутон

Нищо

, но трябва поне едно поле да бъде
избрано.
Тези настройки на колоните важат за съответния
критерий, за който е направен. Например ако се
направят настройки на колоните за критерия Артикулни
групи или на някоя от подгрупите в него те ще важат за
таблиците с артикулите на всички подгрупи в този
критерий. Видимите колони за останалите критерии
(например По доставчици) могат да бъдат други.
Фиг. 115. Настройки на колоните.
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По аналогичен начин могат да се настройват колоните и в останалите таблици на програмата. На
някои места има изведен бутон Колони
, на други опцията за настройка се намира в
меню функции, като на много от екраните е и в менюто на десен бутон на мишката.
13.3. Сортиране по различни колони
Таблицата с артикулите може да се сортира по всяка една от колоните чрез избиране на заглавието
й. Изключение прави колоната No:пор. защото тя показва поредния номер в таблицата.
Обикновено при отваряне на някоя група таблицата е сортирана по артикулен номер.
Ако не е правено сортиране по съответната колона, при на кликване върху името на колоната
сортирането е във възходящ ред . Когато е направено сортиране по дадена колона в дясно от името
му има сива стрелка
. Ако посоката й е нагоре сортирането е във възходящ ред, а
надолу – в низходящ. При второ последователно сортиране по същата колона ще бъде във
обратната посока
.
Сортиране може да се направи в почти всички таблици в програмата по същия начин.
13.4. Действия с няколко артикула
Може да се извършват действия и с няколко артикула, като се маркират едновременно. Това става
като при избор на артикулите с мишката се държи натиснат клавиш Ctrl на клавиатурата или ако се
работи само с клавиатурата при движение със стрелките се натиска клавиш Shift за да се избере
артикула върху който е позиционирано.
След като са маркирани няколко артикула при задаване на някакво действие (преглеждане,
задаване на промоция или рецепта) с тях се отваря съответния прозорец за извършване на
действието за първия артикул от маркираните. При завършване на работата с него и затваряне на
прозореца му се отваря прозореца за следващия и т.н. При работа с няколко артикула, в прозорците
за извършване на действието има активен допълнителен бутон

или

. Този бутон прекратява действието и за останалите маркирани артикули прозореца
за това действие няма да се отвори. Бутона
артикул.

затваря прозореца само за текущия

13.5. Преглеждане на наличните количества за артикул
Наличните количества за артикул или група маркирани артикули могат да се прегледат с бутона
(в дясно от бутона за Търсене по критерий) в прозореца артикули или
бутон ‘*’ на клавиатурата. Така се отваря нов прозорец, в който информацията за избраните
артикули може да се сортира по избрана колона (виж Сортиране по различни колони), да се избират
видимите колони (бутон

) и да се отпечата информацията (бутон

).

VI. Други Критерии за групиране на артикулите
1. Групи за печат
Групите за печат са критерии които указват на всеки артикул къде да се отпечати допълнителна
бележка при неговото маркиране на ПОС. Основното приложение намира в ресторантите за
разделяне на поръчките за Бар, Кухня, Барбекю и т.н. Като допълнително приложение може да се
намери в магазините за мебели където при маркиране (закупуване) на мебели, за някои от тях
трябва да се разпечати бележка на рампата за издаване. Така докато клиента отиде до рампата
стоката му ще бъде приготвена.
1.1. Създаване на група за печат
Съществуват няколко варианта за отваряне на прозореца за въвеждане на нова група за печат:
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Натискане на десен бутон на мишката върху надписа Групи за печат след като е избран
критерия и избор на Нова група за печат
меню;

от появилото се падащо

или


От менюто на програмата Артикули / Групи за печат / Нова група за печат



.
От менюто на програмата Номенклатури / Групи за печат. В отворилият се прозорец се
натиска бутона Добавяне

.

Фиг. 116. Групи за печат.

И в трите случая се активира диалогов прозорец (Фиг. 116Фиг. 117). Попълват се полетата, като
задължителните са Номер на група за печат и Име на група за печат. Кода, даден по подразбиране
е най-малкия свободен номер, но потребителя може да зададе произволен. Името е желателно да
указва местоположението на принтера на който ще се отпечатват бележките или някакъв друг
признак.
Следващото поле е Типа на печат. В него възмосностите за избор са две.
 Стандартен печат – при него се суздава само една бележка за маркираният артикул.
 Обобщен печат – при тази опция има възможност за избор от вече създадените групи за
които ще се отпечати обобщена (групова) бележка. Избора на групите става в полето
Списък с групи намиращо се най-отдолу на екрана и е по аналогичен начин на избора на
терминали или везни описан в т.V – 2.1 а. Чрез използването на групи с обобщен печат
може да се направи дублиране на бележката от определена група на друг принтер. Също
така може да се направи дублирана групова бележка ако се изберат повече от една
група.
В следващото поле Име на изходящия файл се указва името на файловете които ще се генерират
за артикултие от тази група за печат. В името може да бъдат добавени множество специални
символи, които ако бъдат срещнати се заменят с данни за самият артикул. Символите са следните:
- ! - номер на терминал
- @ - номер на оператор
- # - пореден номер
- $ - дата и час на бона
- % - номер на арт.група
- ^ - номер на група за печат
- & - номер на артикул
- + - разбивка по бройки
След като се укаже името на изходящият файл системата позволява въвеждането на пътища за
печат (места на които файла ще бъде изпратен). За указване на пътя е необходимо да бъде
поставена отметка в полето преди надписа Път към копие ... .Пътя може да бъде въведен ръчно
или с натискане на бутона
избиране на папката в която да се изпращат. Могат да се въвеждат
и избират и мрежови пътища.
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Фиг. 117. Създаване на група за печат.

Ако са зададени повече от един път за печат то системата може да работи в два различни варианта:
 Вариант 1 – файловете се копират на всички пътища
 Вариант 2 – файловете се изпращат на първия въведен път. Ако не бъде намерен тогава
се изпращат на втория. Ако и той не бъде намерен едва тогава се прави опит да се
изпратят на последния възможен.
Важно: Избора между Вариант 1 и Вариант 2 се прави в настройките на всеки един ПОС терминал.
Последното поле Описание група се използва за въвеждане на допълнителна инфомация за
съответната група за печат а в случаите когато е избран Тип на печат: Обобщен печат за избор на
групите които ще включва този печат.
1.2. Редактиране на групите за печат
Съществуват няколко начина за редактиране на групите за печат:
 Избира се групата, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на



мишката върху избраната група и избор на Редактиране на „______“
от появилото се падащо меню, където „______“ е името на групата;
От менюто на програмата Артикули / Групи за печат / Списък групи за печат
(Фиг. 116). В отворилият се прозорец се натиска бутона Редакция



.
Избира се групата, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на
мишката върху избраната група и избор на Списък групи за печат
от появилото се падащо меню. В прозореца който се отваря (Фиг. 116) се маркира групата



и се натиска бутона Редакция
;
От менюто на програмата Номенклатури / Групи за печат. В отворилият се прозорец (Фиг.

116) се натиска бутона Редакция
.
Отваря се прозорец идентичен с показания на Фиг. 117, в който е посочено, коя група за печат се
редактира и се виждат данните вече въведени за нея. След като се направят корекциите се записват
с бутон

.
1.3. Изтриване на групите за печат

Група за печат се изтрива след като се отвори Списъка с групи за печат по някой от посочените погоре методи, избере се групата и се натисне бутона Изтриване
. Трябва да се има в
предвид, че:
 Не може да се изтрие група за печат съдържаща артикули. Трябва преди това да се
прехвърлят в друга група за печат или да се изтрият.
93

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Централизирано управление

Ако групата може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете група за печат
‘име’ ?”, което може да се потвърди или откаже.
ВАЖНО!!! Групите за печат се въвеждат от централният офис, но могат да бъдат редактирани и на
самия обект (под офис) при необходимост в зависимост от локалните им настройки.

2. Търговска марка
Търговската марка е знак, способен да отличава стоките или услигите на един производител от тези
на други такива. Търговската марка може да бъде предтавена текстово или графично. В софтуер
Детелина търговската марка се използва като допълнителен критерий за разграничаване и
групиране на артикулите.
2.1. Създаване на Търговска марка
Съществуват няколко варианта за отваряне на прозореца за въвеждане на нова търговска марка:
 Натискане на десен бутон на мишката върху надписа Търговска марка след като е избран



критерия и избор на Нова търговска марка
от появилото се падащо
меню;
От менюто на програмата Артикули / Търговска марка / Нова търговска марка



.
От менюто на програмата Номенклатури / Търговски марки. В отворилият се прозорец се
натиска бутона Добавяне

.

Фиг. 118. Търговски марки.

И в трите случая се активира диалогов прозорец (Фиг. 119). Попълват се полетата Номер и Име на
Търговска марка ,Описание и Коментар, като задължително е само Името. Номера, даден по
подразбиране е най-малкия свободен номер, но потребителя може да зададе произволен като го
въведе ръчно или използва следните бутони
информаци при пускане на справки и др.

. Името е това по което в последствие ще носи

Фиг. 119. Създаване на Търговска марка.

С натискане на бутона Потвърди

информацията за Търговската марка се записва.

2.2. Редактиране на Търговска марка
Съществуват няколко начина за редактиране на Търговските марки:
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Избира се марката, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на
мишката върху избраната марка и избор на Редактиране на търговска марка
от появилото се падащо меню.
Избира се групата, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на
мишката върху избраната марка и избор на Списък търговски марки
от появилото се падащо меню. В прозореца който се отваря



(Фиг. 118) се маркира марката и се натиска бутона Редакция
;
От менюто на програмата Артикули / Търговска марка / Списък търговски марки
(Фиг. 118). В отворилият се прозорец се избира марката и се



натиска бутона Редакция
.
От менюто на програмата Номенклатури / Търговски марки. В отворилият се прозорец (Фиг.

118) се натиска бутона Редакция
.
Отваря се прозорец идентичен с показания на Фиг. 119, в който е посочено, коя търговска марка се
редактира и се виждат данните вече въведени за нея. След като се направят корекциите се записват
с бутон

.
2.3. Изтриване на Търговска марка

Търговска марка се изтрива след като се отвори Списъка с търговските марки по някой от
посочените по-горе методи, избере се желаната марка и се натисне бутона Изтриване
. Трябва да се има в предвид, че:
Не може да се изтрие търговска марка съдържаща артикули. Трябва преди това да се
прехвърлят в друга търговска марка или да се изтрият.
Ако марката може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете търговска
марка ‘име’ ?”, което може да се потвърди или откаже.


Важно: Следващите няколко Критерия се използват само като Филтри за групиране на артикулите

3. Артикули в промоция
Филтър в който се показват всички артикули с активна промоция. Начина на създаване на промоции
е описан по-горе (виж Промоции).

4. Съставни артикули
Избирайки този критерий в дясната част се визуализират всички артикули на които е създадена
рецепта. Начина на създаване на рецептите е описан тук.

5. Комбнирани менюта
Критерий който селектира само артикулите които са ТИП комбинирано меню. Начина на създаване
на промоции е описан по-горе (виж Комбинирани менюта)

6. Ресурси
Избирайки този критерий в дясната част на екрана се визуализират артикулите които са от ТИП
ресурс.

7. Времеви реурси
Филтър който показва само артикултие от тип Времеви ресурс. Начина на определяне и настройките
на времевите ресурси са описани тук.

8. Прости артикули
Критерий който селектира и визуализира само простите артикули (тези които нямат рецепта).
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9. Теглови артикули
Критерий който селектира артикули, които са предназначени за везни. За да попаднат в този филтър
е необходимо на артикула да бъде зададен Код за везна. Начина на въвеждане на кода за везна е
описан тук.

10. Забранени за продажба
Филтър показваш всички артикули които са с поставен флаг Забранен за продажба. Тeзи артикули
не могат да бъдат продавани на ПОС но с тях могат да се извършват всякакви други операции, като
Доставка, Изписване, Производство и др.

11. Допълнителни критерии
Към допълнителните критерии спадат редица филтри коит спомагат за по лесно и бързо показване
на групи от артикули селектирани спрямо определени параметри. Сред тях са:
- Сменени цени до един час – показва артикулите на които продажната цена е сменена
преаз последния час
- Сменени цени днес – показва артикулите на които продажната цена е сменена днес
- Артикули доставени тази седмица – показва артикулите които са доставени тази
седмица
- Артикули доставени днес – показва артикулите които са доставени днес.
- Забранени отрицателни количества – показва артикулите които са с поставен флаг Без
продажба в минус, който забранява продажбата на артикулите ако няма наличност.
- Без баркод – показва артикулите на които няма въведен баркод
- Над максимален запас (склад 1) – показва всички артикули на които наличното
количество е повече от максималното разрешено. Отнася се за склад 1.
- Артикули заготовки – показва всичк артикули на които е поставен флаг заготовка.
- Под минимален запас (склад1) – показва всички артикули на които наличното количество
е по-малко от минималното разрешено. Отнася се за склад 1.
- Нулева продажна цена – показва артикулите с нулева продажна цена.

12. Изтрити артикули
Филтър показващ всички изтрити артикули. Тези артикули все още не са премахнати от системата
и могат да бъдат възстановени. Начина на изтриване и възстановяне на артикулите е описан тук.

VII. Работа с контрагенти
Контрагентите са доставчиците и клиентите. Те също могат да бъдат разположени в групи като
артикулите само че за тях това не е задължително. Контрагентите могат да бъдат и в една обща
група. Действията задаване, редактиране, изтриване на контрагент и група контрагенти могат да се
извършват и в прозореца АРТИКУЛИ. Прозореца за работа с контрагенти може да се отвори по
няколко начина:
 От менюто Номенклатури / Контрагенти;




От бутона
, в реда с бутоните под главното меню;
С клавишна комбинация Ctrl+К.
При отворен прозорец АРТИКУЛИ, избира се критерия ‘По основен доставчик’ (или По
последен доставчик; видимо е едно от двете в зависимост от това кое е избрано в долната
част на прозореца АРТИКУЛИ) или някоя негова подгрупа. Натиска се десен бутон на
мишката и от появилото се меню се избира Списък доставчици.
Ако прозореца КОНТРАГЕНТИ е бил отворен от последния начин при затваряне на АРТИКУЛИ ще
се затвори и той.
Контрагентите се разделят от критерия доставчик при задаването си, на двете основи групи –
доставчици и клиенти. Към коя ще спада контрагента се определя при създаването или
редактирането му от полето Доставчик (виж Задаване на нов контрагент). Отворилия се прозорец
Контрагенти в горната си част под заглавната лента има бутони за избор на Всички, Доставчици,
Клиенти. С избор на някой от тях, отговарящите му контрагенти се появяват в списъка в дясната
част на прозореца. Същия е резултата при избиране на някоя от опциите със същите имена в
главното меню Номенклатури.
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Фиг. 120. Контрагенти.

В лявата част на прозореца са групите зададени (създадени) от потребителя.
В прозореца могат да се задават видимите колони (бутон

или Колони от главното

менюто Контрагенти), да се обнови съдържанието на таблицата (бутон
), да се
отпечата и да се търси по определено поле, както и да се отвори прозореца за работа с клиентски
карти (бутон

).

1. Групи от контрагенти
Потребителските групи за контрагенти се създават, като при отворен прозорец Контрагенти в
лявата му част където са групите се избира тази, чиято подгрупа ще бъде съставяната. Ако ще бъде
в основната и/или няма създадени групи до сега се избира папката Групи. Кликва се с десен бутон
на мишката върху нея и от менюто се избира Нова група към “___”
, в
кавичките е името на главната група. Попълват се полетата, като Номер е задължително и трябва
стойността му да бъде уникална (да няма друга група контрагенти със същия номер). Номера на
групата може да бъде въведен използвайки опциите от менюто
вдясно на полето. Опциите са
няколко – и са идентични с тези при създаване на групи за артикулите (виж тук). Името на полето
и коментара са свободни като не е задължително да са уникални. Новата група се записва с
.

Фиг. 121. Добавяне на група за Контрагенти.

Група се редактира като се избере, натиска се десен бутон върху нея и от появилото се меню се
избира Редактиране на ”__”
. В кавичките е името на групата, която ще се
редактира и номера и.
Група се изтрива като се избере и след десен бутон от менюто се избира Изтриване на “___”
.
Не може да се изтрие група, която съдържа контрагенти или други групи. При опит за изтриването и
излиза съобщение за причината поради която групата не може да бъде изтрита.
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2. Създаване на нов контрагент
Нов контрагент се създава по следния начин:
 При отворен прозорец Контрагенти се избира потребителската група, в която ще бъде. Ако
ще бъде извън потребителска група се избира папката Групи или полето Всички;
 Натиска се десен бутон на мишката в дясната част на прозореца, където е таблицата с
данните за въведените контрагенти и от появилото се меню се избира Нов контрагент ( )
, или от главното менюто Контрагенти / Нов контрагент ( ).
В скобите е посочено името на групата за контрагента. Най-лесния начин за отваряне на
прозореца за въвеждане на данните за контрагент е с натискане на клавиш Ins (Insert) на
клавиатурата;
 Попълват се полетата, като задължителните са две Идент.№, и Име на фирмата. Не
може да има двама контрагента с един и същ Идент. No;

Фиг. 122. Прозорец за създаване на нов контрагент.








Въведения процент в полето Отстъпка ще се предлага от програмата при използването
на контрагент в операции (например Изписване). Не е задължително винаги да се използва
тази отстъпка, тя може да се променя. Процента се използва и при продажба на ПОС към
този контрагент;
Полето Доставчик може да приема една от двете стойности, която определя, към коя от
двете не потребителски групи ще попадне въвеждания контрагент: ДА за доставчик и НЕ –
за клиент. Към доставчик могат да се правят както доставки така и изписвания (продажби).
От клиент не могат да се въвеждат доставки, освен ако не бъде променен типа на
контрагента;
Може да се добави допълнителна информация за контрагента в полето Коментар;
Полето Срок за плащане се използва от модул Доставки за изчисление на датата на
плащане на документа с който се доставя стоката. Срока се въвежда в брой дни и може да
се променя със стрелките отстрани на полето

.

При създаването не може да се отворят прозорците за работа с клиентски карти и обекти. Бутоните
и
стават активни при редактиране или
преглеждане на контрагент.
При потвърждаването на данните програмата прави проверка дали въведеният Идентификационен
номер (Идент.№,) е коректен (ЕИК за фирми и ЕГН за физически лица) и ако не е, се извежда
предупредително съобщение. Позволява да се коригира. Може и да се продължи и с така
въведеният, защото е възможно, клиента който се въвежда да е чужда фирма чийто Идент.номер
не подлежи на проверка спрямо алгоритмите.
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3. Редактиране и преглед на контрагент
За да се редактира контрагент той трябва да се избере от таблицата и след това да се извърши
едно от следните действия:
 След натискане на десен бутон на мишката, от появилото се меню да се избере
Редактиране на контрагент
;
От главното меню да се избере Контрагенти / Редактиране на контрагент;
С клавиш Enter на клавиатурата или двоен клик с ляв бутон на мишката при избран
контрагент.
Така се отваря прозорец като при задаване на контрагента с попълнени полета (Фиг. 122), които
могат да се редактират. В екрана се вижда датата на създаване на контрагента, броя покупки които



е направил до момента както и натрупания оборот. Посредством бутона Нулирай
оборота и броя покупки могат да бъдат занулени.

4. Изтриване на контрагент
Ако контрагента не е нужен може да се изтрие от отворения прозорец Контрагенти по следния
начин:
 Избира се контрагента от списъка;
 С десен бутон на мишката от появилото се меню се избира Изтриване на контрагент
или от главното меню Контрагенти / Изтриване на
контрагент. Най-бързия начин е бутон Del на клавиатурата.
Съществуват някой особености при премахването на контрагент:
При изтриването на контрагент ще се изтрият и всички негови клиентски карти, за което програмата
извежда предупредително съобщение.
Ако контрагента е бил посочен като основен доставчик на някой артикул, при преглеждането на
артикула стойността на съответното поле ще стане “-НЯМА -”.
Важно!!! Програмата няма да позволи изтриването на контрагент, който се използва (т.е.
правени са доставки или други операции с него.

5. Прехвърляне на контрагент в група
Ако в процеса на работа се въведат твърде много контрагенти и търсенето им в един общ списък
стане неудобно може тогава да се създадат потребителски групи и контрагентите да бъдат
разпределени в тях. След като са създадени (за създаването на група виж Групи от контрагенти)
групите прехвърлянето тях става лесно:
 Избира се контрагента от списъка в прозореца Контрагенти, чрез натискане на бутон на
мишката в едно негово поле;
 С натиснат ляв бутон на мишката се хваща контрагента и се влачи към групата в лявата част
на прозореца;
 При доближаване до името на групата то трябва да стане синьо. Тогава се отпуска бутона и
програмата извежда съобщение: Желаете ли да прехвърлите контрагент: ______ В група:
_____?. На този етап прехвърлянето може да се откаже с бутон No, ако данните за
прехвърлянето посочени в прозореца не отговарят на желаните или да се потвърди с Yes.
 След потвърждаването контрагента е вече в новата група.
Съществува и друг вид прехвърляне – между доставчици и клиенти. Ако контрагент е бил зададен
като доставчик, но вече не, тогава е добре да бъде прехвърлен в групата на клиентите. Това става
с редактиране на контрагента (виж Редактиране и преглед на контрагент) и променяне на полето
му Доставчик да бъде със стойност НЕ. Тогава контрагента вече ще може да бъде видян, когато е
избран бутона
доставчик.

или

. Обратното също е възможно – клиент да стане

6. Обекти за контрагенти
Към всеки един контрагент могат да бъдат създадени неограничен брой обекти, които могат да се
използват в различни ситуации.
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6.1. Създаване на обект
За създаване на обект към контрагента стъпките са две. Първата стъпка е отваряне на екрана с
обектите. Може да се използва някой от следните методи:
 При отворен прозорец Контрагенти (Фиг. 120), се маркира избраният контрагент за който



трябва да се създаде обект и се натиска бутона
;
При отворен прозорец за редакция на данните на контрагента (Фиг. 122) се натиска



бутона Обекти
;
От главното меню Контрагенти (появява се при отворен и активен екран с Контрагенти)
се избира опцията Покажи обекти

;

Фиг. 123. Обекти на контрагенти.

И при трите варианта се отваря екрана на Фиг. 123, където в горния ляв ъгъл се извежда името на
фирмата за която са обектите. След това също има няколко възможни варианта за създаване на
Обект.
 При отворен прозорец Обекти на Контрагенти (Фиг. 123) от менюто появяващо се на


десен бутон на мишката се избира опцията Нов обект на ……
.
От главното меню Обекти (появява се при отворен и активен екран с Обектите) се

избира опцията Нов обект на ……
.
 Натискане на бутона Ins на клавиатурата.
В екрана който се отваря (Фиг. 124) се въвеждат данните за конкретния обект на контрагента.
Задължителните полета са 2 – Обект № и Обект име. Останалите полета като Град, Адрес, Лице
за контакт, Телефон и ‘е-майл’ адрес са препоръчителни.
o Полето Обект № е числово но не е уникално. Може да бъде бъде въведено ръчно или
o
o

посредством бутоните в края на полето .
Полето Активен може да приема две стойности, спрямо които се определя дали обекта
е активен или не: ДА за активен и НЕ – за неактивен (спрян).
Може да се добави допълнителна информация за обекта в полето Коментар;
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Фиг. 124. Създаване на нов обект на контрагент.

6.2. Редактиране на обект
За да се редактира обект е необходимо да бъде отворен екрана с Обектите на контрагента (Фиг.
123) по начина описан по-горе. Вариантите са редактиране са три:
o Избира се обекта и от менюто на десен бутон на мишката се избира опцията
o

Редактиране на обект
От главното меню Обекти

;
се

избира

опцията

Редактиране

на

обект

;
o С двоен клик на мишката върху избраният обект.
Отваря се прозорец идентичен с този на Фиг. 124 където може да се редактират въведените
данни .
6.3. Изтриване на обект
За да се изтрие е необходимо да бъде отворен екрана с Обектите на контрагента (Фиг. 123) по
начина описан по-горе. Вариантите са изтриване са няколко:
o Избира се обекта и от менюто на десен бутон на мишката се избира опцията Изтриване
o

на обект
От главното

меню

;
Обекти

се

избира

опцията

Изтриване

на

обект

;
o С натискане на бутона Del от клавиатурата след като обекта е избран.
Програмата няма да позволи изтриването на обект който се използва. В този случай системата
извежда предупредително съобщение и изтриването се отказва.

7. Специални цени
На всеки един клиент може да бъдат зададени специални цени, които да използва след
разпознаването на клиента на ПОС. Специалните цени представляват процент отстъпка от
стандартната цена за конкретна артикулна група. За въвеждането на тези специални цени е
необходимо да бъде отворен екрана с Контрагентите (Фиг. 120) по начина описан по-горе, да бъде
избран контрагента и да се натисне бутона за специалните цени
. Отваря се
екран (Фиг. 125), в който могат да се задават проценти отстъпки от определена група за избраният
артикул. В лявата част на екрана се визуализира дървото с артикулните групи създадени в базата.
Визуализацията на групите може да бъде По име на групата или По код на групата, във възходящ
или низходящ ред, за което е необходимо да се използват опциите в дясната част на екрана в
областта Сортиране на групите.
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7.1. Задаване на специални цени
За задаването на цените е необходимо да се избере артикулната група, на която ще се добавят
специалните цени. Избирането става посредством маркиране с мишката (групата се оцветява в син
цвят), или посредством стрелките на клавиатурата (необходимо е да се придвижи до съответната
група). След като е избрана групата с натискането на бутона
се отваря нов екран (Фиг. 125), в който се указват съответните ценови отстъпки. Прозиреца може да
бъде отворен и с натискане на бутона Ins на клавиатурата. Съществуват няколко полета които
трябва да се попълнят:

Фиг. 125. Задаване на специални цени за контрагент








Полето Тип специална цена - дава възможност да се избере вида на специалните цени
измежду предварително зададен списък от следните варианти
o Отстъпка над продажна цена на дребно – Софтуера ще използва продажната
цена на дребно за клиента като я намали със зададената отстъпка
o Надбавка над продажна цена на дребно - Софтуера ще използва продажната
цена на дребно за клиента, но ще добави зададената надбавка към нея
o Отстъпка над продажна цена на едро - Софтуера ще използва продажната цена
на едро за клиента като я цената със зададената отстъпка
o Надбавка над продажна цена на едро - Софтуера ще използва продажната цена
на едро за клиента, но ще добави зададената надбавка към нея
o Отстъпка над покупна цена - Софтуера ще използва покупната цена за клиента
като я цената със зададената отстъпка
o Надбавка над покупна цена - Софтуера ще използва покупната цена за клиента,
но ще добави зададената надбавка към нея.
Процент за избраната група: - поле в което се въвежда съответният процент, с който ще
бъде намалена / увеличена избраната цена за съответния клиент. Процента който може
да бъде въведен е между 0.01% и 99.99%
Съобщение върху касовата бележка – поле в което може да се въведе текст, който да
се отпечати върху касовата бележка с маркирането на артикул от съответната група към
сметката на избраният клиент.
Флаг Отстъпката/надценката е активна – флаг за активиране или деактивиране на
специалните цени. Специалната цена се активира при поставена отметка.
Ден от седмицата - трябва да се постави отметка пред дните, в които ще бъдат активни
специалните цени.
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Фиг. 126. Задаване на специални цени за контрагент

Записването на въведените специални цени става с натискане на бутона потвърди
. След потвърждението групата, към която има въведени специални цени сменя
иконата си със следната
и името и се визуализира със удебелен шрифт. При задаване на
специални цени към артикулна група, на която има погрупи при потвърждението и излиза
съобщение, потвърждението на което ще добави съответните условия и на подгрупите на
избраната група.

Фиг. 127. Задаване на специални цени за контрагент
Важно: За окончателното записване на специалните цени е необходимо прозореца със цените (Фиг.
125) да бъде затворен. Когато има направени промени, които не са потвърдени бутона Запис
е активен.

7.2. Редактиране на специалните цени
За редактиране на специалните цени е необходимо да бъде избрана съответната група към която
има зададени цени по начина описан по-горе. След избирането на групата в дясната част на екрана
се появяват данните за съответните цени, както и няколко бутона. Редактирането става с натискане
на бутона
или натискане на бутона Ins на клавиатурата.
Отваря се екрана от фигура Фиг. 126 където можем да направим необходимите промени, които да
потвърдим с натискане на бутона Потвърди

.

Бутона Групова промяна
се използва за установяване на
процента отстъпка или надценка от главна група на съответните и подгрупи. За да се направи
промяната е необходимо да бъде избрана основната група и при натискане на бутона за Групова
промяна да бъде избрана опцията

. По този начин на
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всички подргупи към избраната група ще бъдат зададени същите специални цени каквито са на
основната група.
Задължително условие за записване на специалните цени, както и при създаването е екрана да
бъде затворен с натискане на бутона Запис

.

Фиг. 128. Задаване на специални цени за контрагент

7.3. Копиране на специалните цени
Програмата позволява копирането на специялните цени зададени за един клиент към друг. За да се
използва тази функционалност е необходимо да се извършат следните действия.
 Необходимо е да бъде избран клиента, чиито цени искаме да копираме.
 От менюто появяващо се на десен бутон на мишката избираме опцията „Специални






цени“
/ „Копирай специалните цени от ‚…..‘
‚ където в кавичките е името на клиента чиито специални цени искаме да копираме.
Същата операция може да се извърши и от главното меню Контрагенти / Специални
цени / „Копирай специалните цени от ‚…..‘.
Избираме клиента на който искаме да поставим копираните цени.
От менюто появяващо се на десен бутон на мишката избираме опцията „Специални
цени“
/ „Постави специалните цени от ‚…..‘
‚ където в кавичките е името на клиента чиито специални цени сме копирали преди това
и искаме да поставим на този клиент. Същата операция може да се извърши и от
главното меню Контрагенти / Специални цени / „Постави специалните цени от ‚…..‘.
На екрана се появява съобщение Фиг. 129, че специалните цени ще бъдат добавени на
избраният клиент, потвърждението на което поставя цените.

Фиг. 129. Копиране на Специални цени
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7.4. Премахване на специалните цени
Вариантите за премахване на специалните цени са няколко:
 Използване на бутона Премахни всички отст./надц – премахва всички зададени





специални цени за съответния клиент
. Повява се
съобщение, потвърждението на което премахва всички отстъпки.
За премахването на специалните цени само на конкретна група е необходимо тя да бъде
избрана по начина описан по-горе и да се натисне бутона Премахни отст./надц.
. Може да се използва и бутона Del на
клавиатурата. Появява се съобщение, потвърждението на което премахва отстъпката на
избраната група. Ако групата съдържа подгрупи се появява второ съобщение дали
съответната промяна (изтриване) да бъде направено и на прилежащите подгрупи.
Потвърджението на това съобщение премахва и специалните цени на прилежащите
групи.
Премахване на специалните цени на подгрупите на зададена основна група, може да
стане с използването на бутона Групова промяна
след
като
е
селектирана
Основната
група

и

избор

на

опцията

. Отново се извежда предупредително
съобщение, потвърждението на което ще премахне всички специални цени на
подгрупите към нея.
И тук е задължително екрана със специалните цени да бъде затворен с бутона Запис
. В противен случай всички направени промени няма да бъдат запазени.
7.5. Списък специалните цени
Извеждането на списъка със специалните цени на избран клиент е възможно по няколко начина:
 След като е избран клиента от менюто появяващо се на десен бутон на мишката
избираме опцията „Специални цени“ „Специални цени“

/ „Списък

специални цени“
. Същата операция може да се извърши и
от главното меню Контрагенти / Специални цени / „Списък специални цени“. Извежда
се прозорец идентичен с този на Фиг. 128, в който са показани специалните цени за
избрания клиент.

8. Картон на контрагента
При работа със контрагентите (клиенти и доставчици) в базата с данни се запазва информация за
всяка една операция която е извършена с тях. Информацията за това какви операции са извършвани
с тези клиенти може да се види от картона на клиента. Самият картон може да се отвори по един от
следните начини, след като е отворен списъка с контрагентите по начина описан по-горе (виж тук)
и е маркиран контрагента.
 С клавиш Enter на клавиатурата или двойно клик с ляв бутон на мишката при избран
контрагент.


След натискане на десен бутон на мишката, и избор на опцията
от
появилото се меню.
Отваря се прозореца на Фиг. 130, в който има няколко страници.
a. Страница Клиентски карти – в нея се визуализират клиентските карти прикачени към
контрагента. Има възможност за създаване, редактиране и изтриване на картите по
начина описан в раздела с картите (виж тук).
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Фиг. 130. Картон на контрагент - страница Клиентски карти

b. Страница Обекти – тук се показват обектите на клиента. Има възможност за добавяне,
редактиране и изтриване на обекти по начина описан в раздела за обектите (виж тук).

Фиг. 131. Картон на контрагент - страница Обекти

c.

Страница Плащания – показва всички плащания извършени от и към контрагента за
период. Периода се избира от бутона в долната дясна част на екрана. Има възможност
за филтриране на документите (видовете операции), които да се визуализират
посредством филтъра в долната лява част на екрана
.
Операциите които може да бъдат избрани са Брак, Доставка, Изписване, Заявка за
доставка и др. Различните операции се визуализират с различен цвят. От този прозорец
има възможност за доплащане на определена операция (тази която е селектирана)
посредством бутона
. Бутона
показва артикулите само за избраният документ,
като ни препраща към последната страница от картона.
Поставянето на отметката Само активни обекти филтрира само тези документи, които
са от и към активни обекти.
В долната част на екрана се визуализират и сумите на приходните и разходните
документи от избрания контрагент за периода.
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Фиг. 132. Картон на контрагент - страница плащания

d. Страница Задължения на контрагента – визуализират се всички неплатени изходящи
документи свързани с контрагента. Филтрите за периода и видовете документи са
аналогични с тези от предходната страница, като се показват и задълженията на
контрагента. Документите могат да бъдат доплащани чрез използване на функцията за
доплащане (бутона
). И тук бутона
показва артикулите само за селектираният
документ, като ни препраща към последната страница от картона.

Фиг. 133. Картон на контрагент - страница Задължения на контрагента.

e. Страница Задължения към контрагента - визуализират се всички неплатени входящи
документи свързани с контрагента. Филтрите за периода и видовете документи са
аналогични с тези от предходните страници, като се показват и задълженията към
контрагента. Документите могат да бъдат доплащани чрез използване на функцията за
доплащане (бутона
). Бутона
показва артикулите само за селектираният
документ, като ни препраща към последната страница от картона.

Фиг. 134. Картон на контрагент - страница Задължения към контрагента.
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Страница Операции по документи – в тази страница се визуализират всички документи
които са свързани с избраният контрагент. Филтрите за периода и видовете документи
са аналогични с тези от предходните страници, като се показват приходите и разходите
от и към контрагента. И в този екран е възможо използването на функцията за
доплащане посредством избор на съответната операция и натискането на бутона

.

Бутона
показва артикулите само за селектираният документ, като ни препраща към
последната страница от картона.

Фиг. 135. Картон на контрагент - страница Операции по документи

g. Страница Операции по артикули – в страницата се показва разбивката на всеки един
документ по артикули. Станицата притежава същите филтри както и предходните
страници. Добавен е нов флаг, поставянето на който показва сумите на прихода и
разхода по покупна цена. Ако не е поставен сумите са по продажна цена.

Фиг. 136. Картон на контрагент - страница Операции по артикули

9. Работа с контрагенти в прозореца АРТИКУЛИ
Почти всичко, което може да се направи с доставчиците в прозореца Контрагенти може да се
направи и в прозореца артикули. Също така може да се създават департаменти към основни
доставчици и да се преглеждат артикулите.
За да се укаже, че даден доставчик е основен за артикул трябва при създаването или редактирането
на артикула в страницата Допълнителни, в полето Основен доставчик, да се зададе доставчика
(виж тук).
За да е видим критерия „По доставчик” в лявата част на прозореца, трябва това да се укаже в
Артикули / Настройки външен изглед, като се постави отметка пред полето за критерия „По
доставчик”. Дали да бъде по основен или последен се определя от избраната в „Избор тип на
доставчика” опция долу в ляво на прозореца АРТИКУЛИ (Фиг. 33). Критерия се отваря с двойно
кликване върху него или единично върху плюса пред него.
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Основното предимство на наличието на критерия „По доставчик” в прозореца АРТИКУЛИ е, че като
се избере конкретен доставчик в лявата част на прозореца програмата извежда списъка артикули
към него. Ако е активен Основен
се извежда списъка с всички артикули, за които той е
посочен като основен, а ако е активен Последен
се извеждат артикулите само от
последната доставка на съответния доставчик. Така при следващата доставка от същия доставчик
могат да се изберат артикулите от списъка на доставчика, а не да се търсят в групите на артикулите.
Всички операции, който могат да се извършват с артикулите при намирането им в артикулните
групи, могат да се извършват и ако артикулите се разглеждат по контрагенти (за тези, за които има
основен или последен доставчик). Изключение прави създаването на артикул, защото тогава трябва
да се посочи артикулна група.
9.1. Създаване на група от контрагенти
Ако се създава нова група от контрагенти тя ще присъства в дървото независимо от това дали
доставчиците се показват по основен или последен. Няма значение, кой тип доставчик е избран при
създаването. Нека в случая е избран Основен
. За да се създаде нова група за
контрагенти трябва:
 В лявата част на прозореца с артикулите да бъде отворен критерия „По основен доставчик”;
 В нея се избира групата, чиято подгрупа ще се създава. Ако няма създадени групи т.е.
създаваната ще бъде подгрупа на критерия се трябва да бъде избран самия критерий
(всъщност може и някой негов контрагент);
 Натиска се десен бутон на мишката върху нея и от менюто се избира Нова група към



“Доставчици”
. В кавичките е посочено името на
главната група, чиято подгрупа се създава. Другия вариант е да се избере от главното меню
Артикули / Доставчици / Нова група към ”Доставчици”;
Попълват се полетата в новоотворилият се прозорец и се затваря с бутон Потвърди
.

За значението на полета в прозореца за създаването на групата, както и за редактиране и изтриване
на група виж Групи от контрагенти.
9.2. Създаване на нов доставчик
За задаване нов доставчик се избира групата, към която ще бъде, ако няма да бъде в група се
избира критерия „По основен доставчик”. Натиска се десен бутон на мишката и от появилото се
меню се избира Нов доставчик
. Отворилия се прозорец е същия като при
задаване на нов контрагент от прозореца Контрагенти. За значението на полетата виж Задаване
на нов контрагент.
Всъщност, от този прозорец може да се създаде и контрагент тип клиент, като се промени
стойността на полето Доставчик в прозореца Данни за контрагент на “ НЕ “. Контрагента обаче
няма да се появи в дървото в прозореца АРТИКУЛИ, защото там са само доставчици.
9.3. Редактиране на доставчик
За редактиране доставчика се избира от дървото и се натиска десен бутон на мишката върху него.
От менюто се избира Редактиране на доставчик “__”
.В
отворилия се прозорец се коригират полетата и се потвърждават промените със съответния бутон.
Доставчик НЕ МОЖЕ да бъде изтрит от прозореца АРТИКУЛИ.
9.4. Търсене по доставчик
В прозореца артикули може да бъде търсен определен доставчик или група доставчици. Това става,
когато в лявата част на прозореца се избере критерия „По доставчик”, натисне се десен бутон на
мишката и се зададе от появилото се меню „Търсене по доставчик”
. Ще
се отвори прозорец, в който се въвежда текста за търсене Фиг. 137. При потвърждаване на
търсенето, програмата ще изведе първата група контрагенти или първия контрагент, който има в
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името си зададения низ. Ако потребителя потвърди продължаване на търсенето, ще бъде изведена
следващата и т.н.

Фиг. 137. Търсене на доставчик

9.5. Създаване на департамент към доставчик. Редактиране и изтриване на
департамент
Департамента е група от артикули за самия доставчик. Департамент може да се създава само към
основен доставчик по следния начин:
 Долу в ляво на прозореца АРТИКУЛИ в Избор тип на доставчика трябва да бъде





отбелязано Основен
;
Отваря се критерия По основен доставчик и се избира се доставчика;
След натискане на десен бутон на мишката от появилото се меню се избира Нов
департамент към “___”
. В кавичките е името на
доставчика. Друг вариант е от главното меню Артикули / Доставчици / Нов департамент
към “__”;
Попълват се полетата. Нито едно не е задължително т.е. може да се създаде департамент
без име, който по-късно да се редактира и да му се даде име. Визуализацията на доставчика
в списъка с критериите се променя, като към нея се добавят и групите

.
Редактирането става, като се избере департамента и след това Редактиране на департамент “__”
от главното меню Артикули / Доставчици или от помощното меню
след натискане на десен бутон на мишката.
Изтриването става по същия начин само че се избира Изтриване на департамент
със забележката, че не може да се изтрие департамент съдържащ
артикули. Те трябва преди това да се прехвърлят в друг департамент.
9.6. Задаване на основен доставчик за артикул
Съществуват два начина за задаване на основен доставчик на артикул:
Първия е при създаването или редактирането на артикула в страницата Допълнителни, полето
Основен доставчик да се зададе доставчика. Така се задава на всеки артикул по отделно и артикула
не попада към конкретен департамент, а към една обща група за доставчика.
При втория начин се избира артикула или няколко артикула от артикулната им група, и при натиснат
бутон на мишката се “влачи” към доставчика, за да попадне в общата група за доставчика или към
департамент, за да попаднат в департамента. Когато мястото, където трябва да попадне артикула
се маркира (стане тъмно синьо) се отпуска бутона на мишката. Програмата извежда съобщение
(Фиг. 138), в което потребителя трябва да потвърди или откаже прехвърлянето на артикула към
съответния доставчик и/или група.
Ако се прехвърля един артикул, влаченето е с ляв бутон на мишката, а при маркирани няколко – с
десен. При селектирани няколко артикула се появяват допълнителни бутони, с които може да се
потвърди
или откаже
преместването на всички артикули.
Ако артикул попадне в някой департамент на доставчик, то той попада и в основната му група.
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Фиг. 138. Задаване на основен доставчик

9.7. Прехвърляне на артикули към департамент
Ако артикулите не са били насочени към департамент при задаването на доставчик, това може да
стане и в последствие по следния начин: Намира се артикула в общия списък на доставчика и се
избира. Премества се с “влачене” към новия департамент.
По същия начин става прехвърлянето от един департамент в друг, както и пренасочването от един
основен доставчик към друг.

10. Забележки:
Ако са отворени и двата прозореца – КОНТРАГЕНТИ и АРТИКУЛИ, и се създаде нов контрагент от
прозореца Контрагенти, той може да не е видим в прозореца артикули. Може да има две причини
за това:
Контрагента да е посочен като клиент. В прозореца артикули са само контрагентите доставчици. Ако
е необходимо контрагента може да се редактира;
Информацията в прозореца артикули да не е обновена. Тогава трябва да се натисне бутон
в прозореца АРТИКУЛИ или да се затвори и отвори отново.

VIII. Клиентски карти
Един контрагент може да има произволен брой клиентски карти. Най-лесния начин да се въведат е
при отворен прозорец Контргенти да се избере контрагент и да се натисне бутона
. Така се отваря прозореца с картите на съответния контрагент (Фиг. 139).
За да се създаде нова карта в прозореца Клиентски карти трябва да се избере от менюто на
десния бутон на мишката Нова карта на ...
, където на мястото
на точките е името на контрагента. В отворилия се прозорец (Фиг. 140) трябва да се въведе:

Фиг. 139. Клиентски карти

111

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”





Част Централизирано управление

Физически номер на картата – задължително поле. Този номер се задава когато се
извършва продажба платена от съответния контрагент, затова, той трябва да бъде уникален
и да бъде взет от самата карта;
Логически номер на картата – задължително поле. Програмата предлага първия свободен
номер, също трябва да бъде уникален;
Име на картопритежателя – не е задължително. Изписва се при продажбата.

Потвърждават се въведените стойности с бутона
затваря.

, при което прозореца се

Фиг. 140. Създаване на клиентска карта

Друг начин да се отвори прозореца за нова карта е от главното меню Клиентски карти / Нова карта
на ... или клавиш Ins на клавиатурата. Във всички случаи трябва преди това да е отворен прозореца
за клиентски карти.
Прозореца за клиентски карти (Фиг. 139) може да се отвори и от главното меню Номенклатури
/ Карти за отстъпка

или при редактиране на контрагент и

избиране на бутона Клиентски карти
. Във втория случай, за да е
достъпен за работа прозореца КЛИЕНТСКИ КАРТИ, преди това трябва да се затвори прозореца за
редактиране на контрагента.
Ако
прозореца
е
отворен
от
Номенклатури
/
Карти
за
отстъпка
, то тогава не е избран контрагент, на който да се задава карта.
Изведени са всички съществуващи карти на всички контрагенти. За да се въведе нова карта, трябва
да се избере преди това контрагент от бутона контрагенти или да се избере от таблицата карта на
желания контрагент.
В прозореца за клиентски карти има още бутони за търсене, обновяване, печат на данните и
настройка на колоните.

IX. Операции
В ТИС Детелина съществуват няколко основни и множество допълнителни модули, но в
Централният офис основните операции са само две.

1. Основни модули
Модул
Заявки за доставки
Поръчки

Файл с описание
CentralRequestDelivery.docx
CentralOrders.docx

Описанието им е направено в отделни файлове, които може да се отворят от посочените линкове.
Отваряне на Основните модули на системата
Съществуват няколко начина за стартиране на основните модули на системата:
От Административният модул:
 От меню Операции се избира името на модула;
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Фиг. 141. Стартиране на модул от Меню Операции

или
 Маркират се артикулите, за които ще се прави операцията и от менюто Артикули (или от
менюто появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира Операции над
избраните артикули / “Името на модула”. Тогава формата за нова операция, която ще се
отвори ще бъде с маркираните артикули в нея. В този случай ще е необходимо, преди да се
извършат другите действия да се попълнят данните за самата операция и понеже това е
специфично за всеки модул, може да бъде видяно в описанието за работа с конкретния
модул.

Фиг. 142. Стартиране на модул от Меню Операции над избраните артикули

Друг начин за стартиране:
Чрез стартиране на изпълнимия файл отговарящ на съответния модул и намиращ се в директорията
...\Administrator или негови препратки в други директории на потребителя (бутон Start на Windows,
Programs / ЕЛТРЕЙД ТИС / „Името на модула”). В таблицата е описано, кой изпълним файл на кой
модул на програмата отговаря:
Модул име
Заявки за доставки
Поръчки

Изпълним файл
CentralRequestDelivery.exe
CentralOrders.exe

При всяко стартиране на модул, 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 модула ще бъде същия, който е и на основния модул. Ако обаче се
стартира чрез изпълнимия файл, програмата ще иска потребителско име и парола.
Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението:
“Нямате права за работа с този модул”.

Фиг. 143. Съобщение за липса на права

Правото за работа на потребител с модул, е отбелязано в настройките на потребителя. При
създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред името на
съответния модул в списъка Достъп до функции.
(виж. т. III.3 Оператори на системата, файла с настройките на операторите)

Ако модула се стартира за първи път, то е необходимо той да се инициализира (виж Първоначално
инициализиране на модулите, във файла с настройките). 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.
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2. Допълнителни модули
Сред допълнителните модули в Детелина са:
1.

X. Справки – артикули
Потребителя може да прави различни справки за извършени операции с артикули.
За да е достъпно менюто за справките, трябва да се отвори прозореца АРТИКУЛИ (от
Номенклатури / Артикули или от иконата
намираща се под главното меню). Тогава в
главното меню се появява Справки / Артикули и от него може да се избере необходимата справка.
Потребителя може лесно да се ориентира каква информация би му дала дадена справка по името
и. Те са разделени на няколко групи според операцията, която е била извършена с артикулите в
обектите и това дали справката ще бъде правена по артикули или контрагенти. При задържане на
мишката върху групата (или при натискане на ляв бутон на мишката), след стрелката се показват
възможните справки от нея.
Групите справки са:
o
Минимални количесва
o
Общи справки
o
Служебно изведени и въведени суми
o
Справки Доставки
o
Справки Други операции
o
Справки Изписвания
o
Справки Партиди
o
Справки Продажби
o
Справки Рецепти
Други налични справки, които не попадат в някоя от изброените групи са:
o
Наличности по артикули;
o
Наличност на артикули към дата;
o
Дневник за избрани артикули;
o
Движения за избраниартикули;
o
Дневник прости артикули (обобщено);
o
Складови движения за избрран артикул;
В отделните групи се отличават още детайлни и обобщени справки. Разликата между тях е следната
(за пример са използвани справките по доставки): ако един артикул участва в 15 различни доставки,
в детайлната справка за доставки на артикули, той ще участва с 15 различни записа, като във всеки
от тях ще е посочено количеството от една доставка. В обобщената справка артикула ще участва
само с един запис и количество за него ще бъде сумарното от всички доставки.
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Бутон за задаване на период за
справката. След като е избран се
изписва на самия бутон.

Бутон за
търсене по
избран
параметър.
Бутон за
избор на
филтри.

Данните
от справката.

Бутон за показване
на само редовни, само
сторниране или всички
типове.

Реда,
в
който се показват резултатите
от сумиране или
търсене
на
средноаритмети
чно.

Фиг. 144. Прозорец на справка.

Тъй като работата с всички видове справки е аналогична ще бъде разгледана само една от тях –
Обобщена справка за доставка на всички артикули.
1) От главното меню избира се Справки артикули / Справки ДОСТАВКИ / Доставка Обобщена справка за доставка на всички артикули. Справката се отваря празна в нов
екран.
2) 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. 145. 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 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
голям, този бутон е неактивен.

. Ако избрания период е по-

След натискане на бутон
се извежда самата справка Фиг. 144. Ако тя е за твърде
голям период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути.
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Фиг. 145. Избор на произволен времеви период.

Другите бутони в прозореца на справката са:
За избор на типа на документите
– възможните опции са: Само редовни, Само
сторнирани, Всички типове. При избор на всеки един от тях таблицата се обновява с отговарящите
му документи. Типа може да се зададе и преди избора на периода. Избрания е изписан на бутона –
пример:

;

Бутон Функции
- има няколко опции. Филтриране
– при избор на тази
опция се отваря прозорец (Фиг. 146), в който се избират активните филтри. Това са критерии, чиято
цел е да се покажат само записите в таблицата отговарящи на дадено условие. Например ако
фирмата има няколко офиса (и това е зададено в Настройки / Складови номенклатури / Данни за
обектите на фирмата), ако потребителя иска информацията за доставките само в един от тях,
задава това в полето Филтър за офис, като постави отметка и избере офиса със стрелката до
полето. Филтър за документ не е активно, защото справката е за отделни артикули, а не за
документи. Този филтър ще бъде активен при Дневниците (виж следващата точка);

Фиг. 146. Избор на филтри за справката.

Следващите три бутона може да се използват и през бутона Функции
между съответните от падащия списък и с директно натискане на Бутоните.

, със избор
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– целта на бутона е да покаже справката във вида, в който е била генерирана. Ако са
били търсени сума, средно аритметично, най-голяма или най-малка стойност по колона, те се
изписват в долната част на прозореца. При натискане на този бутон, полетата ще се изчистят;
– при избора му се отваря прозорец със списък на възможните колони в прозореца.
С поставяне на отметка пред името се оказва дали да бъде видима;
– печатането се извършва като във всички таблици в програмата (описано в частта
Бутон печат и отпечатване на таблици). Нека потребителя да огледа видимите колони преди да
отпечата информацията и ако желае да ги подреди в удобен за него вид;
За търсене
Търсене в таблици);

– търсенето се извършва, като във всички други таблици (виж

За да има справката вид удобен за потребителя освен избора на видимите колони може:
 Да се сортира по избрана колона в прав или обратен ред чрез избор на името й с ляв бутон
на мишката;
 Да се разместват местата на колоните. Това става като се натисне десен бутон на мишката
върху заглавието на колоната. Тогава лявата й линия става по-плътна. Докато е натиснат
бутона, с “влачене” колоната се мести до желаната позиция, след което се отпуска бутона
на мишката и колоната вече е позиционирана на новото място.
Друга полезна възможност е да се намери сумата, средното аритметично, най-голямата или наймалката стойност на дадена колона, в която са изписани числа. Това става по следния начин:
 Ако ще се търси някое от горепосочените само за избрани записи (запис е един ред от
справка) първо се маркират съответните записи;
 Натиска се десен бутон на мишката на поле от колоната от появилото се меню се избира
желаното от: Сума, Средно аритметично, Най-малкото от или Най-голямото от; . Ако са
маркирани няколко записа, програмата отваря под меню за избор дали изчислението да се
направи за всички записи или само за маркираните;
 Изчислената стойност се намира под съответната колона, в долната част на прозореца.

Фиг. 147. Допълнителни опции на справките

При необходимост да се пусне справка за избрани артикули, трябва предварително да бъдат
селектирани самите артикули. Начина по който може да се пусне справката е следният. От
прозореца артикули се избират артикулите, за които ще се прави справката. Дори потребителя да
не е избрал артикул, ако е отворена артикулна група по подразбиране е избран първия артикул от
нея и справката ще се направи за него. Ако няма избран артикул програмата ще изведе подсещащо
съобщение. За избор на няколко артикула виж Действия с няколко артикула. Ако самата справка
е за всички артикули няма значение дали има избрани артикули или не, тя винаги ще се генерира
за всички артикули. Избора на справката и действията с нея са аналогични на описаните по-горе.
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Важно: В стандартната инсталация присъстват само обобщените справки. Всички детайлни справки
могат да бъдат предоставени при поискване. Списък със всички възможни справки може да бъде
намерен тук.

XI. Дневници
Дневниците, също като справките могат да дадат много полезна информация, само че данните в
тях, не са за извършени действия с артикулите, а за издадените с програмата документи. Достъпни
са от главното менюто Дневници, като са разделени групи според модулите, за които се отнасят.
Има и група Други, в която обикновено поставени дневниците, които не попадат в никоя от групите
на модулите. Това могат да са:
 Справки плащания клиентски карти;
 Справки плащания клиентски карти (лимити);
 Справки по промоции;
 Справки заявки за стол;
Освен това има още един дневник – Събития, който ще бъде разгледан отделно.

1. Дневници по модули
Дневниците, разделени по модули са достъпни както от основния модул Административен клиент,
така и от самите модули. Разликата е, че когато се преглеждат от самите модулите, документите
могат да се коригират. Например при изведен дневник за доставка, ако е изведен в модула Доставки,
за документите в него може да се извършва доплащане към доставка, да се редактират или
сторнират, както и да бъдат преиздавани.
В основния модул Административен клиент, в главното меню Дневници, Дневниците са групирани
по модули. За всеки модул има отделна група и когато се задържи бутона на мишката върху нея се
появяват попадащите към нея подгрупи от дневници и отделни дневници. Отново при задържане на
бутон на мишката върху подгрупа се появяват попадащите към нея дневници. Структурата на
групите дневници в основния модул има вида като на Фиг. 148 показани са под дневниците на модул
Доставки.

Фиг. 148. Падащото меню на Дневници, Дневник Доставки, Доставки.

Тъй като работата с всички дневници е аналогична ще бъде разгледан само един от тях. Ще бъдат
отбелязани разликите, когато се извикват от конкретния модул, за който са и при извикването им от
основния модул. Ще бъде разгледан Дневник – доставки от избран доставчик, който е по дата на
въвеждане.
Извършват се следните стъпки:
1) Отваря се прозореца на контрагентите. Достъпен е от главното меню на всеки модул
Номенклатури / Контрагенти или от реда с бутоните, като се избере бутона

, (в дясно

от бутона със слънцето). В него се избира бутона Доставчици
, за да се изведе
в прозореца само списъка на доставчиците. Избира се конкретен доставчик като се натисне
бутон на мишката в някое негово поле. Прозореца на контрагентите трябва да остане
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отворен. Тъй като дневника може да бъде само за един доставчик, ако потребителя избере
повече, справката ще бъде генерирана само за последния от тях;
2) След това се избира дневника:
Ако потребителя се намира в основния модул трябва да избере менюто Дневници / Дневник
доставки / Доставки / Дневник – доставки по дата на въвеждане от избран доставчик;
Ако се намира в модул Доставки, след избора на контрагент трябва да избере от главното меню
Дневник операции / Доставки / Дневник – доставки по дата на въвеждане от избран доставчик;
Както вече беше казано, има значение дали потребителя извиква дневника от конкретния модул или
от главния модул, защото ако е от конкретния модул ще може да прави сторниране, редактиране
или преиздаване на документ.
Аналогично на извикването за избран контрагент, ако дневника, който се извиква е за конкретни
артикули трябва преди да се извика да се изберат артикулите, за които ще бъде генериран от
прозореца АРТИКУЛИ в модула, от който се задава и дневника. При положение, че даден дневник
иска избирането на артикули или контрагент преди отварянето му, при опит да се отвори с не
избрани данни, програмата ще изведе съответното подсещащо съобщение. Потребителя трябва да
избере необходимото (контрагент или артикули) и отново да избере дневника. Разбира се ако
дневника е за всички артикули не е необходимо да се избира нищо предварително.
В следствие на горепосочените стъпки, се отваря прозореца Дневник – доставки от избран
доставчик. В заглавния му ред са изписани данъчния номер и името на избрания контрагент;
Заглавния ред на Дневника.
Посочен е контрагента с данъчния му
номер

Таблица на доставките.

Артикули към избраната,
горната таблица доставка.

в

Реда, в който ще се изписват изчислени суми, най-малко, найголямо или средноаритметично, на избрани клетки.
Фиг. 149. Прозорец на Дневник.

От бутона
, трябва да се избере един от фиксираните периоди в списъка
или да се зададе произволен период, както това се прави при справките (виж Фиг. 145). След избора
на периода се извежда самата справка. Ако той е за твърде голям период, ще е необходимо да се
изчака няколко секунди. Затова програмата извежда на екрана съобщение: “Моля, изчакайте...” ;
Прозореца е разделен на три части. В горната му част, под заглавната лента и реда с основните
бутони е таблицата на документите. След като се избере един от документите, под нея, в средната
част ще бъдат показани артикулите към този документ (в случая – доставените с избрания документ
артикули от избрания контрагент). В най-долната част на прозореца е реда, в който се извеждат при
търсене сума, средно аритметично и др. (виж Фиг. 149).
Между таблицата с документите и таблицата с артикулите към документа има два допълнителни
бутона за търсене и функции, а най в дясно има точка. Тази точка е червена
когато, когато
програмата не е извела всички записи към дневника и дава информации на потребителя, че все още
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данните не са пълни. Когато програмата зареди всички данни, точката става зелена
. Точката е
червена
и ако например е избран документ, а в средната част на прозореца са артикулите към
предишния избран. Потребителя, единствено трябва да изчака няколко секунди, докато точката
стане зелена .
Значението на бутоните е същото като при справките със следните уточнения:
Бутоните, който са над таблицата с документите важат само за нея. Тъй като редовни или
сторнирани могат да са само документи, с бутон Само редовни (Само сторнирани, Всички типове)
се филтрира таблицата с документите на генерирания дневник. Ако е сторниран един документ, то
тогава са сторнирани всички артикули в него.
Бутона за търсене над таблицата с документите
, търси само в нея. Ако
потребителя иска да търси определен артикул към издаден документ, трябва да използва бутона за
‘Търсене по:’
, който е между двете таблици. Във всяка таблица може да е
търси по всяко нейно поле, независимо дали то е видимо или не. Търсенето се извършва, като във
всички други таблици (виж Търсене в таблици);
Бутон
, ще бъде разгледан по-подробно, защото от него могат да се извършват
различни действия в зависимост от това дали дневника е извикан от основния модул или от модула,
за който се отнасят. Освен това бутона е отделен, за таблицата с документите и таблицата с
артикулите към документ.
При извикване на дневника от основния модул в падащото меню на бутона за таблицата с
документите са функциите:
Филтриране.
- то може да се използва за вече изведен дневник, но също така е
възможно първо да се зададат филтрите, а след това да се избере периода, за който да се генерира
дневника (от бутона Моля изберете период
). При избора му се отваря
прозорец аналогичен с този на Фиг. 146, в който трябва да се посочат критериите за филтриране.
Поставя се отметка пред критерия и се избира филтриращата стойност за него от съответстващия
му падащ списък. Всъщност, когато се избере филтрираща стойност, дори потребителя не е
поставил отметка тя се поставя автоматично от програмата. След натискане на бутон
в прозореца се извежда дневника, с документите отговарящи на зададените условия. Например, ако
се зададе филтър за документ – ‘Стокова разписка’ в таблицата на документите ще се изведат
само тези, които са въведени със документ стокова разписка.
Обнови
– тази функция обновява информацията в изведената таблица. Ако
потребителя е търсил средно аритметично или сума на числова колона (стойностите са били
изписани в последния ред на прозореца), те ще бъдат изчистени. Също ако някой от документите е
бил редактиран, за да види потребителя коректните данни в таблицата трябва да обнови.
Колони
– с избора на Колони, се отваря прозорец, чрез който могат да се определят
видимите колони в съответната таблица. За всяка таблица те се определят по отделно. За всяка се
извиква от бутона Функции / Колони, намиращ се над съответната таблица. В отворилия се прозорец
се поставят отметки пред желаните колони.
Печат

– тази функция се използва за печат на съответната таблица – на документите

или на артикулите към избран документ (в зависимост от това, от кой бутон
се
извиква). След като се избере отпечатването е стандартно, както за всички останали таблици в
програмата (виж Бутон Печат и отпечатване на таблици). Препоръчва се преди да избере
отпечатване, потребителя да прегледа и настрои видимите колони, защото отпечатването ще се
извърши за избраните от Функции / Колони.
В някои от дневниците има само бутон Филтър
. Тогава функциите Обнови, Колони
и Печат са достъпни чрез натискане менюто на десния бутон на мишката.
При извикване на дневника от конкретния модул, за който се отнасят документите.
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Ако дневника е извикан от някой от другите модули (например Доставки), също са налични
функциите Филтриране

, Обнови

, Колони

, Печат

, но има и допълнителни функции, с които е възможно да се извършват определени
действия с документите. Това са:
Преиздаване
– тази функция отпечатва избрания предварително документ от
таблицата. Единственото, което потребителя може да промени в него е шрифта му. Може да се
преиздаде документ създаден, от който и да е от модулите, ако документа е съществуващ.
Редактиране
– Заявки за доставки, Поръчки. Отваря прозорец, в които може да
се редактира избрания документ;
Сторниране

– сторнирането е достъпно в дневниците на всички модули;

Копиране
– функция която позволява копирането на всеки един документ. Може да
се използва в модул Заявка за доставка;
Промяна на статут
– използва се в модул Поръчки. Дава възможност за
промяна статура на поръчката от Отворена на Затворена, В изпълнение и Сторнирана.
Поради спецификата на извършваните действия, използването на тези функции
коментирано в съответните модули.

ще бъде

2. Справка събития
Тази справка дава информация за извършените действия от всеки един оператор. Избира се от
Дневници / Събития
и при стартирането се извеждат събитията за текущия ден.
Също като при другите справки потребителя може да зададе период, за който да бъде генерирана
със същия бутон (след като се избере период той се изписва на бутона) Фиг. 150.

Фиг. 150. Дневник Събития

В долната част на прозореца, в дясно от бутона
може да се види общия брой събития
до момента, записани в базата. Ако до сега, те не са изтривани броя записи ще съвпада с номера
на последното събитие.
За всяко събитие има следните данни:
Номер – всяко събитие има идентификационен номер. Дори при изчистването на събитията (виж
Настройки / Системни / изчистване на системни събития), номерацията остава;
Тип – полето тип показва най-общо какво е било извършеното действие. Например: редактиране на
артикул, Старт на модул, LOG IN оператор и др;
No модул – всеки модул си има номер, като еднаквите модулите на различите компютри имат
различни номер;
Модул име – името на използвания модул (например Административен клиент);
Компютър – името на компютъра в мрежата, от който е работено (например SERVER, POS);
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Локален път – показва къде в компютъра, указан в предишното поле, се намира модула, с който е
извършено действието;
No оператор и Оператор – показват номера и името, и фамилията на оператора извършил
действието;
Време – кога е извършено действието с точност до секунди;
Описание – дава по-подробна информация за извършеното действие. Например, ако типа на
действието е редактиране на артикул, в полето описание ще бъде казано точно, кой артикул е бил
редактиран (или добавен).
Данните могат да бъдат филтрирани по типа на събитието с бутон ‘Всички типове’
(след като се избере тип за филтър, той се изписва на бутона).
Може да се филтрира по редица типове сред които Редакция на арткул, LOG IN на оператор; LOG
OUT на оператор, Стар на модул, Редактиране на документ, Сторниране на документ и много др.
(Фиг. 151).
Също може да се филтрира по оператор, компютър и модул. Това става с бутона
. Така се отваря прозорец за избор на филтър Фиг. 152, в който трябва да
се поставят отметки за желаните филтри и да изберат стойности от съответстващите им падащи
списъци.

Фиг. 151. Филтър за Събития

Фиг. 152. Филтър за Събития

Събитията могат да бъдат сортирани по всяка една от колоните чрез избор на заглавието й. Също
така справката може да бъде обновявана, отпечатвана, могат да се избират видимите колони в нея
посредством бутоните опд справката.

XII. Често срещащи се бутони
Коментираните бутони се срещат в голяма част от прозорците на програмата и навсякъде
действието им е едно и също.

1. Потвърди Потвърждава въведените данни, направени корекции и затваря прозореца.
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2. Запис Има същото действие като Потвърди. В прозореца за извършване на операция, за която може да
се отпечата документ (напр. доставка), бутона съществува в две разновидности:
o
Запис с печат.
o
Запис без печат.

3. Отказ и Затвори -

,

Отказва действието, като затваря прозореца без да запазва въведените стойности по полетата или
направените корекции.

4. Бутони Yes и No -

,

Тези бутони се срещат в прозорци извеждащи съобщения искащи потвърждението на потребителя
за завършването на някакво действие.
Yes – потвърждава действието;
No – отказва действието.

5. Обнови Когато се правят промени на параметрите на номенклатурите това не си проличава веднага в
таблицата им. Трябва да се натисне бутон Обнови, за да се видят новите стойности.

6. Бутон Налични количества Във всички прозорци със списъци на артикули, където е наличен този бутон могат да бъдат видени
наличните количества на артикулите. Трябва да се избере артикула (или да се маркират желаните
артикули) и да се натисне бутон ‘Налични количества’.

7. Бутон Колони С този бутон може да се определи кои да са видимите полета в съответната таблица. При
избирането му се отваря прозорец със списък на възможните полета. За различните таблици
списъка е различен. При поставяне на отметка пред името на някое поле, то ще бъде видимо.

XIII.Работа с таблици
1. Избиране на поле
Поле се избира като се натисне бутон на мишката в него или като се достигне до него с помощта
на стрелките на клавиатурата. Когато е избрано, полето е оцветено в синьо
.

2. Избиране на ред
Ред (запис) от таблица е избран когато е избрано някое негово поле. Например, когато е избрано
полето Арт. No: на артикул с номер 8, който е с име “Мляко с какао”
, тогава за всички менюта отнасящи се за артикули, този артикул

е избран
. В менюто Артикули / Рецепта ще бъде изписано
Рецепта за “Мляко с какао” и при избора му ще се отвори рецептата за този артикул .
Ако се стартира операция Доставка или Ревизия, избрания артикул ще бъде вмъкнат в бъдещия
документ.
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Друг начин да се избере запис от таблица е чрез избор на сивия правоъгълник пред съответния
ред . Тази сива колона от таблицата се нарича “Табличен навигатор” и при Настройки външен
изглед се указва дали да бъде видима.
Когато даден ред от таблицата е избран, в неговото поле на табличния навигатор има черна
стрелка. Когато са избрани няколко артикула стрелката става точка
селектиран артикул е

, като на последният

.

3. Сортиране на таблици по колони
Почти всяка таблица в програмата може да бъде сортирана по произволна нейна колона. Това
става с избор на нейното заглавие.
Обикновено при отваряне на таблица, тя е сортирана по първата и колона.
Ако не е правено сортиране по съответната колона, при на кликване върху името на колоната
сортирането е във възходящ ред. Когато е направено сортиране по дадена колона в дясно от името
му има сива стрелка. Ако посоката й е нагоре сортирането е във възходящ ред
надолу – в низходящ
бъде във обратната посока.

,а

. При второ последователно сортиране по същата колона ще

4. Търсене в таблици
Търсене в таблиците може да бъде направено по всяка една от колоните които се съдържат в нея.
По какъв параметър (колона) да се търси се задава по един от следните начини:


В дясно от бутона Търсене по ____
, бутонa
отваря падащо меню. С
избиране на съответния критерий се указва, че последващото търсене ще бъде по него.
Критерии, които не се използват често в някои менюта са отделени в Допълнителни;



Избира се колоната, в таблицата, по която се търси като се избере някое поле от нея;

или

Когато е избран даден критерий той е изписан на бутона.
Всеки избор на поле от таблицата променя критерия върху бутона, като критерий става последното
избрано поле.
След като вече е оказано по какво че бъде търсенето, то се стартира по един от следните начини:
o
Натиска се бутона Търси по “критерий”;
o
Клавишна комбинация Ctrl + F3.
Отваря се прозорец Търсене по: “критерий”. В примера от Фиг. 153 търсенето е по ДоставкаNo. В
полето му стойност трябва да се въведе групата от символи (ключ за търсене), по който ще се
търси и да се потвърди.

Фиг. 153. Търсене по ДоставкаNo.

Търсенето винаги е по част от думата. Програмата намира първия ред с данни отговарящи на
условието и го маркира. За да се намери следващия се натиска клавиш F3 на клавиатурата. Когато
програмата ‘покаже’ всички редове отговарящи на търсенето, ще изведе съобщението: „Няма
намерени данни.”
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Фиг. 154. Информационно съобщение за ненамерен критерий.

XIV.

Бутон Печат и отпечатване на таблици

Ако в прозореца на някоя от таблиците има бутон Печат
, съответната таблица може
да бъде отпечатана. След избор на бутон Печат се отваря прозорец (Експорт / Печат) Фиг. 155,
в който трябва да се избере по какъв начин да се продължи отпечатването. Ако се избере Internet
explorer, Microsoft EXCEL или Текстов редактор, таблицата ще бъде изведена към съответната
програма, тя ще се отвори и от този момент нататък отпечатването продължава като в съответното
приложение.

Фиг. 155. Експорт / Печат

Ако са маркирани няколко записа от таблицата потребителя може да избере дали към
съответното приложение да бъде експортирана цялата таблица или само избраните записи. Задава
се с избор на Всичко или Само маркираното в прозореца Експорт / Печат.
При избор на бутона MS DOS принтер, в същия прозорец, таблицата ще бъде директно
отпечатана, без възможност за предпечатен преглед.
При избор на бутона WIN принтер таблицата се визуализира на екран и има възможност да се
отпечати или да се запази като файл.
Посредством опцията TAB файл данните могат да се пренасочат за Експорт / Печат към друго
приложение подобно на Ексел, като при първия опит за експорт програмата отваря екран в който
трябва да се упомене към коя програма ще се подават данните. Подобни програми са OpenOffice,
StarOffice и др, които са безплатни. След като данните се подадат към съответната програма то тя
ще се отвори и обработката или отпечатването става през нейните функции.
При задаване на печат няма значение каква част от дадена колона се вижда в прозореца на
таблицата. При отпечатване ще се вижда цялата информация от полетата. Добре е таблицата да
се подреди и сортира в удобен за потребителя вид преди да се отпечата.

XV. 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.
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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

XVI.

.

Меню ПОМОЩ.

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

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

или бутона

намиращ се на лентата с бутоните.

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

намиращ се на лентата с бутоните.

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

. В дясно от календара за месеца винаги се визуализира
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Фиг. 156. Календар

3. 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. 157. Версия на програмата

4. Регистрирани модули.
От менюто Помощ / Регистрирани модули
потребителя може да види,
хардуерните защити и кои са закупените от него модули записани в тях. В отворилия се прозорец
Фиг. 158 се визуализират само разрешените модули. При зададен период за ползване (Демо
период) той се визуализира срещу всеки от модулите или в долната част на прозореца срещу бутона
Затвори

, в зависимост от случая.
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Фиг. 158. Списък регистрирани модули

Синхронизиращи модули
Както е посочено в началото на документа при централизираното управление, множество
обекти се управляват от един централен офис. В централния офис се създава номенклатурата,
определят се цените (но могат да бъдат различни в различните обекти). Генерират се заявки за
доставка и поръчки към обектите. При такъв начин на работа модул Централен Административен
клиент е основния на програмата. При всяка промяна на номенклатурите в базата се генерира
допълнителен запис, посредством който синхронизиращите модули се се ориентират за
променените данни. Периодично се осъществява обмен на данни и в двете посоки. Така промените
в номенклатурата се разпращат към под офисите и се получават данните за направените продажби,
доставки, изписвания, брак и др. Самият обмен се осъществява чрез файлов трансфер на данни
през FTP сървър (или локална директория) – централния офис генерира файлове с променените
данни, под офисите изтеглят данните и ги импортират, като в същото време генерират файлове за
извършените операции в обектите. Централният офис импортира в себе си данните изпратени му
от под офисите.

I. Централен синхронизиращ модул – OfficeSyncServer
1. Стартиране
Както е описано по-горе целта на Централният Синхронизиращ модул е да изпрати променените
данни към обектите (както и нововъведените), като същевремено получи данните от обектите и ги
импортира в Централната база. Стартира се по един от следните начини:
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Старт обмен данни с обектите;

Фиг. 159. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул
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или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя.

Стартирането на модула от файла OfficeSyncServer.exe става с поставянето на някой от
допълнителните параметри описани по-долу. Това означава че директно стартиране е невъзможно,
и стартиранeто става посредством препратка (шорткът) в който е добавен някой от параметрите.
При стартиране на файла директно се появява следното съобщение подсещащо че е необходимо
да се добави и параметър.

Фиг. 160. Параметри на Централния Синхронизиращ модул

При първото му стартиране на модула става и неговата регистрация. Появява се прозорец със
съобщение: “Серийният номер на модула е:” И сериен номер, който трябва да бъде потвърден т.е.
трябва да се натисне бутон

.

Фиг. 161. Регистриране на Централен Синхронизиращ модул

Ако прозореца се затвори с
модула няма да бъде регистриран в системата и няма да
може да се дадат права на операторите да работят с него.

Фиг. 162. Грешка при регистриране на Централен Синхронизиращ модул
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След потвърждение на регистрацията, при първо регистриране на такъв модул в базата в
зависимост от направените настройки се извежда съобщението на Фиг. 163, потвърждението на
което променя системата така че да пази лог на променените данни, за да се улесни обмяната на
данните.

Фиг. 163. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул

Ако в централната база с данни вече има регистриран сървър за обмен, то при опита за
регистрация на втори такъв ще излезе предупредително съобщение и този сървър няма да бъде
регистриран. Целта на това е синхронизацията да минава през един модул, с цел по-лесно
проследяване на данните и сигурност при тяхната обмяна. При необходимост от промяна на
регистрацията и регистриране на друг сървър вместо вече регистрираният е необходимо да се
обърнете техническите лица на Елтрейд ООД.

Фиг. 164. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул

2. Настройки
Стартирането на модула с визуализация на настройките е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен / Настройки обмен;

Фиг. 165. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
SETTINGS.
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Фиг. 166. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул от препратка с параметър

И в двата случая се отваря прозореца на Фиг. 167, в който има няколко страници с настройки,
които са описани по-долу.
o Страница база данни
Базата данни се намира на сървъра, следователно, ако този компютър е сървъра
разположението е локално (трябва да се постави отметка пред съответното поле). В противен
случай, при отдалечено местонахождение, трябва да се избере другата отметка /Отдалечено (на
друг компютър)/ и да се посочи името на сървъра (или адрес) и протокола за комуникация
(обикновено TCP).
Трябва да се посочи и пътя към файла с базата данни. Той е с разширение ‘.GDB’ и се намира в
папка ‘CentralDatabase’ на сървъра. Пътя винаги се задава като локален, дори ако разположението
е на друг компютър. С бутона

, в дясно от полето за задаване на пътя може да се потърси тази

папка и да се избере файла, след което да се направи тест на връзката със бутона
.

Фиг. 167. Централен Синхронизиращ модул настройки База данни
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o Страница Сървър за трансфер
В тази секция на натройките се указва сървъра, през който ще бъдат обменяни данните с
обектите. С цел подсигураване на автономната работа на Централният офис и обектите трансфера
между тях се извършва посредством обмяната на криприрани и архивирани файлове. Файловете
могат да бъдат изпратени през FTP сървър или локална директория (при положение че всички
обекти на фирмата са в една обща мрежа). Посредством отметка може да се избере по кой от двата
начина ще буде изграден обмена с обектите, като при поставяне на отметката на Трансфер през
FTP сървър е необходимо да се посочи неговият адрес и порт, както и потребителското име и парола
за логин в него. Посочва се и директорията за трансфер ако има такава. Ако трансфера минава през
основната директори на FTP сървъра то е достатъчно да бъда поставена една наклонена черта “\”.
След като са направени настройките може да се направи тест на връзката със бутона
. Ако трансфера е избран да бъде Трансфер през локална директория, то тя може
да бъде избрана от бутона

срещу полето за указването и.

Фиг. 168. Централен Синхронизиращ модул настройки Сървър за трансфер

o Страница Други
Както е упоменато по-горе, файловете които се обменят между Централният офис и обектите
са архивирани. За по-голяма сигурност може да бъде поставена и парола на архивните файлове.
Паролата се указва в полето след поставяне на отметката за Парола на архива. Паролата се
визуализира със *.

Фиг. 169. Централен Синхронизиращ модул настройки Други
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Другият параметър, който може да бъде зададен в този екран е Работа с рецепти при импорт
на данни настройка която има значение при работа с рецепти. Поставянето и игнорира настройката
за склад в рецептата като при тази ситуация количествата винаги се изтеглят от обекта изпратил
данните. В противен случай количествата по рецепта ще се изтеглят от обекта номера, на който
отговаря на номера на склада посочен в рецептата.
o Страница Цени
В страницата Цени се указват няколко настройки свързани с цените. Сред тях са:
Посока на движението на покупната цена – Има избор измежду три варианта:
 От обектите към централния офис (Стандартен вариант). При избор на този вариант в
обектите при доставка се въвеждат покупните цени. Въз основа на тях и на избраният
по-долу метод за калкулация на покупната цена се образува основната покупна цена и
покупната цена за всеки обект. При избор на този вариант се дава възможност за
позочване на начините на калкулиране на цените описани по-долу.
 От централният офис към обектите. Този вариант се иползва в случаите когато в
обектите не се въвеждат доставки или се въвеждат доставени количества без цени.
Покупните цени на артикулите се въвеждат и определят в централата ръчно без да се
използват автоматични методи за калкулация.
 От централният офис към обектите се подават нулеви цени. Този вариант е аналогичен
на предходния като се иползва в случаите, когато в обектите не трябва да виждат
покупни цени. И при този вариант е възможно в обектите да се правят доставки само на
количества без да се въвеждат цени.
При двата варианта, при които движението на цените е от централният офис към
обектите е желателно при импорт на данните да се въвеждат с текущата покупна цена
за по-пълна и точна информация. Настройката за това е разгледана в следващата точка.

Фиг. 170. Централен Синхронизиращ модул настройки Цени

Метод на калкулация на покупната цена за обекта – както е упоменато в предходната точка при
избор на посока на движението на покупната цена от обектите към централният офис има
възможност за избор на метода на калкулация на цената за конкретния обект. Възможните варианти
са два:
Средно претеглена (спрямо наличностите на обекта) – при избор на този вариант, цената се
калкулира по метода на средно претеглената цена спрямо наличностите в обекта към момента на
доставката.
Последна доставна (от последната доставка) – при избор на този вариант, покупната цена за обекта
става равна на покупната цена от последната доставка.
Аналогично на калкулирането на покупната цена за обекта при избор на движение на цените от
обектите към централния офис има възможност за калкулиране Промяна на основната покупна цена
на артикулите. Вариантите за това са три:
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Не променяй основната покупна цена – при избор на тази възможност, посновната покупна цена в
картона на артикула няма да се промени, независимо от промяната на покупните цени при доставка
в обектите.
Средно претеглена спрямо покупните цени на всички обекти – при избор на тази опция, покупната
цена ще се калкулира на база на средно претеглен метод спрямо наличностие на всички обекти и
техните цени.
Равна с покупната цена на обект с номер… - избора на тази възможност ще изравни основната
покупна цена с покупната цена на посоченият обект.
o Страница Импорт
Както е упоменато в предходната точка има възможност от централният офис към обектите да не
се изпраща покупна цена. При този вариант покупната цена в обектите ще бъде нулева или
некоректна (ако не се въвежда) и при импорт на данните получени от обектите е препоръчително
получените данни да се вкарат с текущата покупна цена на артикула. При поставянето на отметката
данните ще се импортират с текушата покупна цена, в противен случай ще бъде цената, която е
изпратена от обекта.

Фиг. 171. Централен Синхронизиращ модул настройки Импорт

o Страница Автоматична обработка
В централният офис на ТИС Детелина съществува възможност за автоматична обработка на някои
документи. За разрешаването на подобна обработка е необходимо да се постави отметката
„Разреши автоматична обработка“ и да се направято съответните настройки. Обработката,
настройките и начина на използване на опцията са разгледани в гл. III. Автоматична обработка
на документи.
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Фиг. 172. Централен Синхронизиращ модул настройки Автоматична обработка

3. Стартиране на трансфер без намеса на оператор
Стартирането на модула за трансфер без намесата на оператор е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен / Старт обмен данни с обектите;

Фиг. 173. Стартиране на трансфер без намесата на оператор

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
START_AUTO.

И в двата случая се отваря прозореца на Фиг. 174, в който се визуализира самият процес
по трансфера на данни. Стъпките визуализирани при трансфера са три:
1. Генериране на променените данни
2. Свързване със сървъра за трансфер / Изпращане на генерираните данни / Изтегляне на
данните получени от обектите
3. Импорт на данните получени от обектите / Обработка на данните
На всяка стъпка може да се проследи процеса. За ускоряване на обработката, някои от процесите
се стартират паралелно – например докато се генерират данни за обектите се проверява връзката
със сървъра за трансфер и се изтеглят данните получени от обектите, а докато се импортират
получените данни се изпращат промените към сървъра за трансфер. Процеса се визуализира с
изпълване на лентата със сини правоъгълници. Докато съответната стъпка се изпълнява пред реда
има синя стрелка

. При успешно завършване на конкретната стъпка пред съответния процес се

отбелязва с
. При грешка се появява съответното съобщение и пред реда се появява
Описанието на грешките може да намерите тук.

.
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Фиг. 174. Стартиране на трансфер без намесата на оператор

4. Трансфер само на избрани данни
Опцията се използва в някоя от следните ситуации:
 Отваряне на нов обект;
 Повредена база на определен обект, при което се поставя нова празна база;
 При констатирано разминаване на данните (артикули, оператори, арт.групи и др) между
Централният офис и подчинен обект.
Стартирането на модула за трансфер на избрани данни е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен / Принудително изпращане на данни;

Фиг. 175. Стартиране на трансфер на избрани данни

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
START_CUSTOM.

И при двата варианта след стартирането на модула се визуализира екрана на Error!
Reference source not found., в който потребителя може да избере кои данни да изпрати от
Централният офис към обекта (подчинения офис). Възможният избор е между номенклатури
(оператори, отстъпки, артикулни класификатори и др.), основните данни (артикули, баркодове,
рецепти, карти и др), както и броячите на документите и наличните количества. Избора става с
поставянето на отметка пред желаните данни. За селектиране на всички отметки може да се
използва бутона
. За изчистване на всички отметки може да се използва бутона
.
Поставянето на отметката пред Броячи на документи е задължителна при зареждането на данни в
нова празна база. Такава се поставя при отваряне на нов обект или при повредена база на някой
конкретен обект. Избора и изпраща всички генератори (броячите на всички видове документи) към
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избраният обект, като целта на тази операция е номерацията на документите да продължи от
последният създаден документ и да не се получи дублиране на такива.
Отметката Данни за наличности е необходимо да се постави само ако базата на обекта е била
повредена и е необходимо да се прехвърлят наличностите от Централният офис към обекта. Важно
е да се отбележи че в такава ситуация при загуба на данни наличностите няма да бъдат актуални,
като разликата ще бъде с тези на неизпратените данни от обекта. При всички положения варианта
за частична загуба на данни е за предпочитане от варианта за пълна загуба.
Изпращането на данните може да бъде направено До всички Активни обекти или до избран обект
от падащичт списък. За улеснение на избора на обект (при система с множество обекти) има
възможност за търсене на конкретен обект до който да бъдат изпратени данните. ЗА целта се
използва бутона
срещу списъка. Извежда се екран за въвеждане на част от името или кода на
обекта който търсим (Error! Reference source not found.), след което ако бъде намерен търсеният
обект ще бъде избран.

Фиг. 176. Трансфер на избрани данни.

Фиг. 177. Търсене на конкретен обект

Изпращането на данните завършва с натискане на бутона Потвърди
, при което
модула минава през описаните в предходната точка стъпки за изпращане на данните. Разлика има
само при поставяне на отметката Данни за наличности. При потвърждение на изпращането на данни
за наличности се извежда предупредителното съобщение на Error! Reference source not found.,
потвърждението на което извеждан ново съобщение - Error! Reference source not found..
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Фиг. 178. Предупредително съобщение при изпращане на количества към обект

За да изпрати количествата независимо че се е съгласил е необходимо да се напише СЪГЛАСЕН
СЪМ в полето и съобщението да се потвърди. Едва тогава синхронизиращият модул ще продължи
с изпращането на данните. Целта на всички тези потвърждения е да се предотврати несъзнателното
изпращане на количества от Централният офис, което би довело до промяна на количествата на
конкретния обект.

Фиг. 179. Потвърждение на изпращането на количествата

5. Заявка за получаване на стари данни
Тази функция се използва в случаите, когато по някаква причина са се изгубили стари данни в
процеса на обмяна на данни (спиране на ФТП съррвъри, лоши сектори на дискове, флаш памнети
и др.). Стартирането на синхронизиращият модул с опция за получаване на стари данни е възможно
по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен / Заявка за получаване на стари данни;

Фиг. 180. Заявка за получаване на стари данни

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
START_REQUEST.

И при двата варианта след стартирането на модула се визуализира екрана на Фиг. 181, в който
потребителя трябва да посочи обекта (офиса) от който желае да получи данните, данните които са
необходими и периода. Избора на офиса (обекта) е аналогичен на начина който е описан в
предходната точка. Може да бъде избран само един конкретен обект за разлика от предходната
точка.
Избора на данните които желаем да получим става с поставянето на отметката пред сътветното
поле и избот на периода за който са самите данни. Възможно е да бъде изпратена заявка за стари
данни за Продажби, Други документи (доставки, изписвания, ревизии…), данни от модул каса (ако
се използва), както и данни за клиенти и/или количества в обекта. След поставянерто на отметката
пред желатните данни 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
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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.

Фиг. 181. Заявка за получаване на стари данни

При потвърждаването на данните с бутона
се генерира заявка към съответният
обект, след което приложенито отново преминава през всички стъпки по синхронизация на данните
описани в т.3.

6. Заявка за получаване на номенклатури
Тази функция се използва само в един случай – когато бизнеса се разраства и е необходимо да
се започне работа с централен офис и възможност за отваряне на нови обекти. Стартирането на
синхронизиращият модул с опция за получаване на номенклатури е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен / Първоначално зареждане;

Фиг. 182. Стартиране на първоначално зареждане на данни в Централния офис

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
INITIAL_LOAD.

139

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Синхронизиращи модули

И при двата варианта след стартирането на модула се визуализират няколко
информационно-предупредителни съобщения (Фиг. 183), потвърждението на които ще отвори
екрана на Фиг. 184, в който е нбеобходимо да бъде избран обекта от който ще се изпратят данните
които да бъдат заредени като номенклатури в централният офис. Важно е да се отбележи че тези
данни ще бъдат валидни в последствие за всички обекти, затова е необходимо централната база
да бъде нова (празна).

Фиг. 183. Предупредителни съобщения

В екрана на Фиг. 184 обекта може да се избере от падащият списък или при наличие на
много голям брой обекти да се намери посредством избор на опцията за търсене – бутона
срещу
списъка. Извежда се екран за въвеждане на част от името или кода на обекта който търсим (Фиг.
185), след което ако бъде намерен търсеният обект ще бъде избран.

Фиг. 184. Стартиране на Централен Синхронизиращ модул

Фиг. 185. Търсене на конкретен обект

При потвърждаването на данните с бутона
се генерира заявка към съответният
обект, след което приложенито отново преминава през всички стъпки по синхронизация на данните
описани в т.3. За да се получат данните е необходимо обекта да получи заявката и да я обработи,
след което данните ще бъдат изпратени към централният офис.
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7. Списък с обекти (активиране/деактивиране)
При работа с голям брой обекти е възможно в определен момент да бъде прекратена рабтоата на
даден обект. За да се спре обмяната на данни с него обекта трябва да бъде деактивиран.
Деактивирането (или активирането ако в последствие се наложи такова) е възможно по два начина.
 От основното меню от Настройки / Складови номенклатури / Обекти – виж описанието на
т.4.6 Обекти;
или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncServer.exe, намиращ се в директорията
...\DetelinaCentralBOS или негови препратки в други директории на потребителя с параметър
OFFICE_LIST.
При вторият вариант се визуализира екрана на Фиг. 186, в който е необходимо да бъде намерен
обекта, и да бъде променен статуса в колоната Активен. За улеснение списъка може да бдъе
сортиран по всяка една колона. Ако не е правено сортиране по съответната колона, при на кликване
върху името на колоната сортирането е във възходящ ред. Когато е направено сортиране по дадена
колона в дясно от името му има сива стрелка. Ако посоката й е нагоре сортирането е във възходящ
ред
, а надолу – в низходящ
по същата колона ще бъде във обратната посока.

. При второ последователно сортиране

Фиг. 186. Списък с обекти

Списъка с обектите се затваря с бутона

.

8. Допълнителни параметри
Има няколко допълнителни опции, които могат да бъдат добавени като втори или трети
параметър при стартиране на модула.
1. MINIMIZE – добавянето му ще стартира приложението минимизирано.
2. SILENT – при добавянето му, ако в процеса на обработка на данните при импорт в
централната база възникне грешка, то тя ще бъде записана в лога и съответния файл ще
бъде пропуснат, без да се спре операцията. Ако параметъра липсва, то обработката на
информацията ще спре на този файл и ще изчака следващото стартиране на процеса за да
продължи в обработката на данните.
3. ADVANCED – Извежда допълнтеилни параметри за настройка

9. Прекъсване на операцията
Прекъсването на операцията може да бъде направено по всяко време независимо на кой етап от
обработката на данните е. Това става с натискане на бутона
в екрана на Фиг. 174,
при което се извежда съобщението на Фиг. 187 и операцията се прекъсва. В зависимост от
извършваната операция, съобщението може да бъде изведено веднага или след определен период,
след като са обработени текущите данни и операцията може да се прекъсне без грешка.
Съобщението може да се потвърди или да се остави на екран и след 10 сек. ще се затвори
самостоятелно.
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Фиг. 187. Прекъсване на синхронизацията

10. Грешки
10.1. Грешка при регистрация на сървъра за обмен.
При първоначална регистрация на модула за обмен в базата данни се прави проверка за
регистриран такъв. Ако бъде открит, то се извежда предупредителното съобщение на Фиг. 188 и
сървъра няма да бъде регистриран. Причината за това е че в базата има регистриран такъв, и ако
бъде добавен втори то е възможно обмяната на данните да бъде разделена между двата, което
може да довете до неправилно функциониране на системата. Поради тази причина добавянето
(регистрацията) на втори модул е забранено.

Фиг. 188. Грешка при регистриране на Централен Синхронизиращ модул

10.2. Грешки при синхронизацията.
При нормална обработка на данните и работа на синхронизиращите модули всяка операция
завършва успешно и пред съответният ред се появява знак
. При възникване на грешка на
някой от етапите на синхронизацията се извежда информационно съобщение (Фиг. 189) и пред реда
се появява знак
. Грешка може да се появи на всеки един от етапите, като най-често срещаните
са:
1. Грешка при свързване със сървъра за трансфер. Може да възникне по различни причини –
липса на свързаност (интернет), некоректно име или парола и др.
2. Невъзможност за свързване с базата с данни. Получава се в ситуация когато по някаква
причина е спрян сървъра за поддръжка на базата или ако базата е на друг компютър при
липса на връзка до него.
3. Повредени данни при обмяната, повредена база и др.

Фиг. 189. Грешка при синхронизация на данните

При всяка една от грешките тя се записва в лог файла (както и всяка извършена операция), който
може да бъде прегледан и да бъде установена причината за нея. Прегледа на лог файла от
обмяната може да бъде направен от менюто Операции / Настройки обмен / Преглед на лог файла
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от обмена. За отстраняване на авентуалните грешки е необходимо да се обърнете към
поддържащата ви фирма.

Фиг. 190. Преглед на лог файла от обмена

II. Синхронизиращ модул за обект – OfficeSyncClient
1. Стартиране
Синхронизиращ модул за обект OfficeSyncClient се добавя като приложение към BOS модула на
даден обект и осъществява синхронизацията на данните с Централния офис. Както е описано погоре задачата на Синхронизиращ модул за обект е да получи данните от Централния офис и да ги
импортира в базата с данни на обекта, като същевременно изпрати нововъведените операции
(продажби, доставки, изписвания, ревизии и др.) в обекта към централния офис. Стартира се по
един от следните начини:
От основния модул в обекта – Администратиивен клиент:
 Избира се от меню Операции / Старт обмен данни с централен офис;

Фиг. 191. Стартиране на Синхронизиращ модул на обект

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncClient.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS
или негови препратки в други директории на потребителя.

Стартирането на модула от файла OfficeSyncClient.exe става с поставянето на някой от
допълнителните параметри описани по-долу. Това означава че директно стартиране е невъзможно,
и стартиранeто става посредством препратка (шорткът) в който е добавен някой от параметрите.
При стартиране на файла директно се появява следното съобщение подсещащо че е необходимо
да се добави и параметър.
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Фиг. 192. Параметри на Синхронизиращ модул на обект

При първото му стартиране на модула става и неговата регистрация. Появява се прозорец със
съобщение: “Серийният номер на модула е:” И сериен номер, който трябва да бъде потвърден т.е.
трябва да се натисне бутон

.

Фиг. 193. Регистриране на Синхронизиращ модул на обект

Ако прозореца се затвори с
, модула няма да бъде регистриран в системата и няма
да може да се дадат права на операторите да го използват.

Фиг. 194. Грешка при регистриране на Синхронизиращ модул на обект

Ако в базата с данни на обекта вече има регистриран такъв модул за обмен, то при опита за
регистрация на втори такъв ще излезе предупредително съобщение (Фиг. 195) и този модул няма
да бъде регистриран. Целта на това е синхронизацията да минава през един модул, с цел по-лесно
проследяване на данните и сигурност при тяхната обмяна. При необходимост от промяна на
регистрацията и регистриране на друг сървър вместо вече регистрираният е необходимо да се
обърнете техническите лица на Елтрейд ООД.

Фиг. 195. Грешка при регистриране на Синхронизиращ модул на обект
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2. Настройки
Стартирането на модула с визуализация на настройките е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Настройки обмен с централен офис / Настройки обмен с
центр.офис;

Фиг. 196. Стартиране на Синхронизиращ модул на обект

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncClient.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS
или негови препратки в други директории на потребителя с параметър SETTINGS.

Фиг. 197. Стартиране на Синхронизиращ модул на обект от препратка с параметър

И в двата случая се отваря прозореца на Фиг. 198, в който има няколко страници с настройки,
които са описани по-долу
o Страница база данни
Базата данни се намира на сървъра, следователно, ако този компютър е сървъра
разположението е локално (трябва да се постави отметка пред съответното поле). В противен
случай, при отдалечено местонахождение, трябва да се избере другата отметка /Отдалечено (на
друг компютър)/ и да се посочи името на сървъра (или адрес) и протокола за комуникация
(обикновено TCP).
Трябва да се посочи и пътя към файла с базата данни. Той е с разширение ‘.GDB’ и се намира
в папка ‘Database’ на сървъра. Пътя винаги се задава като локален, дори ако разположението е на
друг компютър. С бутона

, в дясно от полето за задаване на пътя може да се потърси тази папка

и да се избере файла, след което да се направи тест на връзката със бутона
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Фиг. 198. Синхронизиращ модул на обект - настройки база данни

o Страница Сървър за трансфер
В тази секция на натройките се указва сървъра, през който ще бъдат обменяни данните с
централата. С цел подсигураване на автономната работа на Централният офис и обектите
трансфера между тях се извършва посредством обмяната на криприрани и архивирани файлове.
Файловете могат да бъдат обменяни през FTP сървър или локална директория (при положение че
всички обекти на фирмата са в една обща мрежа). Посредством отметка може да се избере по кой
от двата начина ще буде изграден обмена с обектите, като при поставяне на отметката на Трансфер
през FTP сървър е необходимо да се посочи неговият адрес и порт, както и потребителското име и
парола за логин в него. Посочва се и директорията за трансфер ако има такава. Ако трансфера
минава през основната директори на FTP сървъра то е достатъчно да бъда поставена една
наклонена черта “\”. След като са направени настройките може да се направи тест на връзката със
бутона

. Ако трансфера е избран да бъде Трансфер през локална директория, то

тя може да бъде избрана от бутона

срещу полето за указването и.

Фиг. 199. Синхронизиращ модул на обект – сървър за трансфер

o Страница Архивиране
Както е упоменато по-горе, файловете които се обменят между Централният офис и обектите
са архивирани. За по-голяма сигурност може да бъде поставена и парола на архивните файлове.
Паролата се указва в полето след поставяне на отметката за Парола на архива. Паролата се
визуализира със *.
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Фиг. 200. Синхронизиращ модул на обект - архивиране

Другата настройка която може да бъде направена в тази страница е Периода на пазене на лог
файловете. Стандартно файловете се пазят 60 дни, след което се изтриват. При необходимост
периода може да бъде променен.

3. Стартиране на трансфер без намеса на оператор
Стартирането на модула за трансфер без намесата на оператор е възможно по два начина.
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Старт обмен данни с централен офис;

Фиг. 201. Стартиране на Синхронизиращ модул на обект

или


Чрез стартиране на файла OfficeSyncClient.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS
или негови препратки в други директории на потребителя с параметър START_AUTO.

И в двата случая се отваря прозореца на Фиг. 202Фиг. 174, в който се визуализира самият процес
по трансфера на данни. Стъпките визуализирани при трансфера са четири:
1.
2.
3.
4.

Свързване със сървъра за трансфер / Изтегляне на данните получени от централата
Импорт на данните получени от централния офис
Подготовка на данните за изпращане към централен офис / генериране на данните
Изпращане на данните към сървъра за трансфер
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Фиг. 202. Стартиране на трансфер без намеса на оператор

На всяка стъпка може да се проследи процеса. Процеса се визуализира с изпълване на лентата със
сини правоъгълници. Докато съответната стъпка се изпълнява пред реда има синя стрелка
При успешно завършване на конкретната стъпка пред съответния процес се отбелязва с
грешка се появява съответното съобщение и пред реда се появява
може да намерите тук.

.
. При

. Описанието на грешките

4. Стартиране на трансфер c намеса на оператор
Стартирането на модула за трансфер без намесата на оператор се реализира само по един начин.
 Чрез стартиране на файла OfficeSyncClient.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS
или негови препратки в други директории на потребителя с параметър START_MANUAL.
Приложението преминава през всички стъпки както и при трансфера без намесата на оператор, като
на всяка стъпка извежда съобщение което трябва да се потвърди. Такива съобщения са показани
на Фиг. 203. В зависимост от зададените операции които трябва да извърши модула съобщенията
могат да стигнат до 20. Използвайки тази опция може да се проследи при възникване на проблем
на коя точно стъпка се проявява за да може да се установи причината и да се отстрани.

Фиг. 203. Информационни съобщения при стартиране на ръчна синхронизация.

5. Допълнителни параметри
Има няколко допълнителни опции, които могат да бъдат добавени като втори или трети
параметър при стартиране на модула.
1. MINIMIZE – добавянето му ще стартира приложението минимизирано.
2. SILENT – при добавянето му, ако в процеса на обработка на данните при импорт в
централната база възникне грешка, то тя ще бъде записана в лога и съответния файл ще
бъде пропуснат, без да се спре операцията. Ако параметъра липсва, то обработката на
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информацията ще спре на този файл и ще изчака следващото стартиране на процеса за да
продължи в обработката на данните.

6. Прекъсване на операцията
Прекъсването на операцията може да бъде направено по всяко време независимо на кой етап от
обработката на данните е. Това става с натискане на бутона
в екрана на Фиг. 202,
при което се извежда съобщението на Фиг. 204 и операцията се прекъсва. В зависимост от
извършваната операция, съобщението може да бъде изведено веднага или след определен период,
след като са обработени текущите данни и операцията може да се прекъсне без грешка.
Съобщението може да се потвърди или да се остави на екран и след 10 сек. ще се затвори
самостоятелно.

Фиг. 204. Прекъсване на синхронизацията

7. Грешки
7.1. Грешка при регистрация на сървъра за обмен.
При първоначална регистрация на модула за обмен в базата данни се прави проверка за
регистриран такъв. Ако бъде открит, то се извежда предупредителното съобщение на Фиг. 205 и
модула няма да бъде регистриран. Целта на това е синхронизацията да минава през един модул, с
цел по-лесно проследяване на данните и сигурност при тяхната обмяна. При необходимост от
промяна на регистрацията и регистриране на друг сървър вместо вече регистрираният е
необходимо да се обърнете техническите лица на Елтрейд ООД.

Фиг. 205. Грешка при регистриране на Синхронизиращ модул на обект

7.2. Грешки при синхронизацията.
При нормална обработка на данните и работа на синхронизиращите модули всяка операция
завършва успешно и пред съответният ред се появява знак
. При възникване на грешка на
някой от етапите на синхронизацията се извежда информационно съобщение (Фиг. 206) и пред реда
се появява знак
. Грешка може да се появи на всеки един от етапите, като най-често срещаните
са:
1. Грешка при свързване със сървъра за трансфер. Може да възникне по различни причини –
липса на свързаност (интернет), некоректно име или парола и др.
2. Невъзможност за свързване с базата с данни. Получава се в ситуация когато по някаква
причина е спрян сървъра за поддръжка на базата или ако базата е на друг компютър при
липса на връзка до него.
3. Повредени данни при обмяната, повредена база и др.

149

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Синхронизиращи модули

Фиг. 206. Грешка при синхронизация на данните

При всяка една от грешките тя се записва в лог файла (както и всяка извършена операция), който
може да бъде прегледан и да бъде установена причината за нея. Прегледа на лог файла от
обмяната може да бъде направен от менюто Операции / Настройки обмен с централен офис /
Преглед на лог файла от обмена. За отстраняване на авентуалните грешки е необходимо да се
обърнете към поддържащата ви фирма.

Фиг. 207. Преглед на лог файла от обмена

III. Автоматична обработка на документи
1. Настройки
Създаваните Поръчки и Заявки за доставка в обектите или в Централен офис могат да бъдат
настроени да бъдат автоматични (с автоматична обработка). Автоматичната обработка на
документите има възможност за преобразуване на Заявка за доставка от един обект в поръчкка към
друг обект или Изписване от един обект в Заявки за доставка към друг.
Автоматичната обработка на документите се базира на въведените основания на документите в
Централен офис и на направените настройки.
За да работи автоматичната обработка на документи е необходимо:
- Да се дефинират основания в Централен офис за Поръчки и Заявки за доставки. По тях се
определя, дали документа се обработва автоматично (виж т.III.4.9 Причини за корекция на
наличности ). За тези основания е задължително да се укаже, че е забранена ръчна
редакция на документа.

Фиг. 208. Настройка основания

-

-

В настройките на обмена на данни с обектите (OfficeSyncServer - Фиг. 211) да се укаже, кои
основания са автоматични и в какви се преобразуват (Фиг. 212 и Фиг. 213) Настройките за
разрешаването се намират в таб „Автоматична обработка“ на Централният синхронизиращ
модул, където е нужно да се укажат тези основания и да се разреши автоматичната
обработка на документите.
При добавяне на обект Централен офис в меню “Данни за обектите на фирмата“, ако ще се
използва автоматична обработка на документи, е необходимо в полето за Идент.номер да
бъде добавен номер различен от стандартния за фирмата (виж тук).

150

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Синхронизиращи модули
Фиг. 209. Грешка при синхронизация на данните

-

При използване на автоматична обработка на документи, задължително в Централния офис,
обектите трябва да бъдат създадени и като Контрагенти (виж тук). В полето за Идент.номер
се въвежда същия номер, който е въведен при добавянето на обекта в меню „Данни за
обектите на фирмата“ (виж тук).

Фиг. 210. Грешка при синхронизация на данните

-

При издаване на автоматичен документ се указва контрагент, чийто идент.ном. съвпада с
идент.ном. на обект (по този начин се определя обекта за който се издава документа).
Автоматичната обработка на документи няма да се извършва, ако обекта и контрагента са
еднакви.

Фиг. 211. Настройки за автоматична обработка на документи

Фиг. 212. Основания при преобразуване на Заявки за доставка в Поръчка
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Фиг. 213. Основания при преобразуване на Изписване в Заявка за доставка

2. Видове автоматична обработка
Автоматичната обработка на документите може да се използва във следните варианти:
 При Централизирано управление (от Централа към обект),
 Подаване на заявки или поръчки от обект към обект през Централен офис.
2.1. При Централизирано управление (от Централа към обект)
Целта на тази операция е при създаване на поръчка (за изписване) към Обект 1 за Обект 2, да се
генерира автоматична заявка за доставка към Обект 2. Процедурата е следната:
1. В централният офис се генерира поръчка за Обект 1 с контрагент Обект 2.
2. Документа се изпраща към Обект 1.
3. Обект 1 получава Поръчката. Изпълнява я като задължително поставя основание
Автоматично изписване и я изпраща към Обект 2.
4. След това трансформира Поръчката в изписване.
5. При обработката на изписването, Централният офис „вижда“, че получения документ е
автоматичен и генерира заявка за доставка за обекта (Обект 2), в който трябва да бъде
получена стоката.
6. Обект 2 след като физически получи стоката от Обект 1 трансформира получената заявка
за доставка в доставка, ако е необходимо редактира количествата преди потвърждаване.
За да се получи този вариант е необходимо да бъдат изпълнени горепосочените условия и да бъдат
настроени Основания за автоматична обработка на Изписване. Използвайки тази обработка за
всяко Изписване създадена от Обект към друг обект при изпращането и към обекта в който стоката
трябва да бъде доставена, Централния офис генерира заявка за доставка, която от своя страна ще
бъде изпратена към обекта в който трябва да бъде получена стоката.

Фиг. 214. Основания при преобразуване на Изписване в Заявка за доставка

152

ТИС „Детелина”
Модул „Централен офис”

Част Синхронизиращи модули

2.2. Подаване на заявка от обект към обект през Централен офис
Целта на тази операция е при създаване на заявка за доставка от даден обект, при обработката в
централния офис да се генерира автоматична поръчка (за изписване) към обекта от който трябва
да бъде доставена стоката. Накратно процедурата е следната:
1. Обектът , който иска да получи стока (Обект 1), създава заявка за доставка с контрагент
обекта (Обект 2), който ще му я достави, като избира основание на документ автоматичен.
2. Тази заявка се получава в Централен офис.
3. Централният офис „вижда“, че получения документ е автоматичен и генерира Поръчка (за
изписване) към обекта (Обект 2), от който трябва да бъде изпратена стоката.
4. Обект 2 получава Поръчката. Изпълнява я и я изпраща към Обект 1.
5. След това трансформира Поръчката в изписване.
6. Обект 1 след като физически получи стоката от Обект 2 трансформира вече изпратената
заявка за доставка в доставка, ако е необходимо редактира количествата преди
потвърждаване.
Настройките които е необходимо да бъдат направени в тази сутиация са идентични с цитираните
по-горе
За да се получи този вариант е необходимо да бъдат изпълнени горепосочените условия и да бъдат
настроени Основания за автоматична обработка на Заявки за доставка. Използвайки тази обработка
за всяка Заявка за доставка създадена от Централният офис към даден обект при изпращането и
към обекта в който стоката трябва да бъде доставена, ще бъде генерирана и Поръчка (за
изписване), която от своя страна ще бъде изпратена към обекта от който трябва да бъде изпратена
стоката.

Фиг. 215. Основания при преобразуване на Заявка за доставка в Поръчка

2.3. Изпращане на стока от обект към обект през Централен офис
Целта на тази операция е при създаване на изпращане на стока от даден обект към друг (например
от Централен склад към Обект 1), при обработката в централния офис да се генерира автоматична
Заявка за доставка към обекта в който трябва да бъде доставена стоката. Накратно процедурата е
следната:
1. Обект 1 (например Централния склад), създава изписване контрагент обекта (Обект 2), към
който се изпраща стоката, като избира основание на документ автоматичен.
2. Това изписване се получава в Централен офис.
3. При обработката на изписването, Централният офис „вижда“, че получения документ е
автоматичен и генерира заявка за доставка за обекта (Обект 2), в който трябва да бъде
получена стоката.
4. Обект 2 след като физически получи стоката от Обект 1 трансформира получената заявка
за доставка в доставка, ако е необходимо редактира количествата преди потвърждаване.
Тъйкато това в частичен случай на т.2.1 (от Централа към обект), условията за получаване на този
вариант са идентични с условията цитирани в тази точка.
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IV. Примери за работа с централен офис.
В тази част ще бъдат описани примерни ситуации които възникват при работа с централен офис и
стъпките за тяхното изпълнение.

1. Стартиране на работа с централен офис
Стартирането на работа с централен офис е ситуация, която се налага при необходимост от
отваряне на втори обект и управлението на обектите от едно място. За целта е необходимо да бъдат
изпълнени следните стъпки:
1. Инсталира се Централният офис;
2. Въвеждат се данни за обектите на фирмата в централният офис;
3. Създават се обекти в централният офис;
4. Настройват се Централният синхронизиращ модул (виж настройките) и Синхронизиращият
модул за обект (виж настройките);
5. От централният офис се пуска заявка за първоначално зареждане на данни (номенклатури),
като се посочва обекта от който ще бъдат изтеглени данните;
6. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което данните се генерират
и изпращат към Централният офис;
7. Премахва се отметката че Обекта е централен офис (виж т.III.8.b на файла с настройките
AC_settings.docx);
8. В централният офис се пуска Старт обмен данни с обектите;
9. Данните се наливат в централната база.

2. Пускане на нов обект
1. Инсталира се и се настройва БОС на новият обект;
2. Настройва се номера на обекта в базата с данни на обекта (виж т.III.4.14 на файла с
настройките AC_settings.docx);
3. Премахва се отметката че Обекта е централен офис (виж т.III.8.b на файла с настройките
AC_settings.docx);
4. Въвеждат се данни за обекта в централният офис;
5. Създава се обекта в централният офис;
6. Настройват се Синхронизиращият модул на обект (виж настройките);
7. От централният офис се пуска Принудително изпращане на данни (номенклатури), като се
посочва обекта към който ще бъдат изпратени данните;
8. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което изпратените данни се
импортират в базата на обекта;

3. Замяна на повредена база база на обект
1. Подменя се базата с данни на обекта с нова;
2. Настройва се номера на обекта в базата с данни на обекта (виж т.III.4.14 на файла с
настройките AC_settings.docx);
3. Премахва се отметката че Обекта е централен офис (виж т.III.8.b на файла с настройките
AC_settings.docx);
4. От централният офис се пуска Старт обмен данни с обектите. Целта е ако има
неполучени данни от този обект те да бъдат импортирани в базата преди изпращането на
номенклатурите;
5. От централният офис се пуска Принудително изпращане на данни (номенклатури), като се
посочва обекта към който ще бъдат изпратени данните. Задължително се поставят
отметките на Броячи документи и Данни за наличности;
6. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което изпратените данни се
импортират в базата на обекта;

4. Изпращане на данни към обект
Операцията се използва при установяване на разминаване в номенклатурите между централният
офис и обект.
1. От централният офис се пуска Принудително изпращане на данни (номенклатури), като се
посочва обекта към който ще бъдат изпратени данните. Посочват се и номенклатурите които
желаем да бъдат изпратени;
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2. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което изпратените данни се
импортират в базата на обекта и той започва работа с тези наличности.

5. Изтегляне на количества от обект
Операцията се използва при установяване на разминаване в наличните количества калкулирани в
централният офис и обект. Преди изпращането на заявката за количествата е добре да се установи
причината за това разминаване.
1. От централният офис се пуска Заявка за получаване на стари данни, като се посочва обекта
към който ще бъдат изпратени данните. Поставя се отметката налични количества - общо;
2. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което обекта изпраща
новогенерираните данни и наличните количества към Централният офис;*
3. От централният офис се пуска Старт обмен данни с обектите. Количествата се ипортират
в централната база и наличностите са уеднаквени.
* - Важно е да се отбележи, че ако има активни операции в момента на получаване на заявката за
изпращане на количества, то те няма да бъдат изпратени. Такива операции са отворени сметки,
текущо отворена сметка на клиент който се обслужва и др. Причината за неизпращането на
количествата може да бъде установено от лог файла на синхронизиращият модул (виж тук).

6. Изтегляне на стари данни от обект
Операцията се използва при установяване на разминаване в данните за операциите в централният
офис и обект. Могат да бъдат изискани данни за продажби, други документи (доставки исписвания
ревизии…), касови операции (ако се използва този модул), данни за клиенти.
1. От централният офис се пуска Заявка за получаване на стари данни, като се посочва обекта
към който ще бъдат изпратени данните, периода и вида на исканите данни;
2. От обекта се пуска Старт обмен данни с централен офис, при което обекта изпраща
новогенерираните данни и исканите стари данни към Централният офис;
3. От централният офис се пуска Старт обмен данни с обектите. Получените данни се
ипортират в централната база.
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