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Модул Дебитни и кредитни известия.
1. Същност и стартиране на модула
В случаите когато има промяна на данъчната основа на вече издадена фактура (например при
върната стока) е необходимо да се издаде дебитно или кредитно известие към съответната
фактура, с което да се отрази промяната в сделката и да се коригират количествата в складовете.
Също така при промяна на количествата или цените на издаден касов бон е необходимо да се
издаде документ за сторниране или кредитиране на бона. За целта се използва модул Дебитни и
кредитни известия. Той се стартира по един от следните начините:


От основния модул: Избира се от меню Операции / Дебитни и кредитни известия;

Фиг. 1. Стартиране на модул Дебитни и Кредитни известия.

или


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

При всяко стартиране на модул Дебитни и кредитни известия, 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 файла DebitCredit.exe, програмата ще иска
потребителско име и парола.

Фиг. 2. Оторизация на потребителя.

Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението:
“Нямате права за работа с този модул”.

Фиг. 3. Съобщение за грешен потребител.
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Правото за работа на потребител с модул Дебитни и кредитни известия, е отбелязано в
настройките на потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се
постави отметка пред Модул дебитни и кредитни известия в списъка Достъп до функции.
(виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла AC_settings.docx)
При липса на достатъчно права е възможна смяна на оператора използвайки опцията от менюто
Файл / Прекрати сесия
- където в скобите е изписан текущият активен
оператор. Извежда се прозореца на Фиг. 2, където е необходимо да въведем потребителското име
и паролата на оператора с който желаем да отворим модула.
Ако модула се стартира за първи път, то е необходимо той да се инициализира (виж.
Първоначално инициализиране на модулите, във файла с настройките AC_settings.docx). Ако
тази стъпка не е била направена, то модула го няма в списъка Достъп до функции, при задаване
на операторите на системата. Това означава, че не са били зададени права на операторите да
работят с него и след инициализирането му трябва администратора да даде разрешение на
потребител да работи с модула. Необходимо е да се прегледат настройките на операторите.
При отваряне на прозореца на модула, обикновено в долната му част е отворен прозореца
артикули. Неговият изглед може да бъде променян от менюто Номенклатури / Настройки външен
изглед, като се поставят/махат отметки пред съответните полета (Фиг. 4). В модула има достъп
също и до номенклатурата Контрагенти, работата с които е описана във файла на
Административният модул Admin_client.docx - т. IV Работа с контрагенти.

Фиг. 4.

Настройки външен изглед.

Важно!!! Ако към модула няма свързано фискално устройство, то при пускане се визуализира
следващото съобщение (Фиг. 5), което означава че няма да могат да бъдат генерирани дебитни и
кредитни известия.

Фиг. 5. Предупреждение за отсъствие на фискално устройство.
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2. Настройки на модула
Настройката в модул Дебитни и кредитни известия е само една. Обикновено се прави при
първото пускане на модула за правилното генериране на документите. Прозореца и се отваря от
меню Настройки при избор на опцията Системни
. Необходимо е да се изберат
типовете документи издавани за данъчен и неданъчен документ от падащите списъци срещу
съответният тип документ Фиг. 6. Предварително тези документи трябва да бъдат създадени в
номенклатурата (виж т. 4.7 Документи на файла с настройките AC_settings.docx)

Фиг. 6.

Настройки на издаваните документи.

3. Ново известие към фактура
Начина на издаване на двата вида известия е близък, затова ще бъдат коментирани заедно.

3.1. Преглед на фактурите
Понеже известие се издава за конкретна фактура, необходимо е първо тя да се намери.
Фактурата може да е била издадена както от модул Изписване / продажби, така и от терминалите
за продажба. За да се намери фактурата, трябва да се отвори прозореца за преглед на фактури.
Това става с избор на бутона
, който е втория от лентата с бутоните под главното меню, с
клавиш F2 на клавиатурата или от менюто Операции / Преглед на фактури. Прозореца за преглед
на фактури по същество е един дневник и както всички други дневници, работата с него е описана
в основния модул Административен клиент (виж описанието му).
Първоначално дневника е празен и е необходимо да се избере периода, за който да бъде
изведен списък на издадените фактури, като това се прави от бутона
от предварително дефинираните. Когато списъка с документи е вече изведен на екрана, върху
бутона е изписан периода за който е – пример:
. Като се избере отново
бутона, може да се зададе нов период. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с пократките периоди. Какви са периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки /
Складови номенклатури / Времеви периоди (виж файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди).
Ако потребителя желае друг период трябва да избере Произволен период, в следствие на това се
отваря прозореца от Фиг. 8Error! Reference source not found.. 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;
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Фиг. 7. Избор на произволен времеви период

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 (аналогично на
избора на период описан по-горе). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително да
се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен.
След натискане на бутон

Фиг. 8.

. Ако

се извежда списъка с документите Фиг. 9.

Празен Дневник: Преглед на издадени фактури

След като се генерира дневника може да се зададе дали фактурите в дневника да бъдат по дата
на въвеждане
или По дата на документ
спрямо
избрания период (избира се от бутона в дясно от този за избор на период). След като е изведен
списъка с документите, е необходимо да се намери желаният документ. За улеснение може да се
използва бутона за търсене
, като може да се търси по всяка една колона от
справката. Начина на търсене е описан подробно в основния модул Административен клиент Admin_client.docx – Справки артикули. Също така за улеснение документите издадени от ПОС са в
черен цвят, а документите от БОС в син цвят.
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Фиг. 9. Преглед на издадени фактури

В дневника с фактурите, с черно са записани фактурите от POS терминалите, а със синьо тези
издадени от модул Изписване / продажби. Избира се конкретната фактура и от бутона
се

избира

известието

–

дебитно

или

кредитно

. В следствие на това се отваря прозореца за издаване на съответното
известие.
Може да има няколко причини, да не се отвори прозореца за издаване на известие:
 Ако няма документ-бланка за съответния тип известие. Файла-образец, с който се
работи е фиксиран. За дебитно известие, името му е Debit_report.tml, а за кредитноCredit_report.tml и трябва да са в директорията \DetelinaBOS\Templates\DebitCreditTml .
Ако файла за съответния тип известие липсва в посочената директория, опцията за



издаване на съответното известие, в менюто на бутона
, ще бъде
неактивна;
Ако не е зададена причина за корекции на наличности. Отново в основния модул, но в
менюто Настройки / Складови номенклатури / Причини за корекции на наличности,
трябва да се създадат причини за издаване на дебитни и кредитни известия (виж файла
с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 Причини за корекция на наличности).

За втората причина, програмата ще изведе съответното съобщение Фиг. 10 и след като
потребителя направи необходимите настройки е необходимо модула Дебитни и кредитни
известия да бъде рестартиран.

Фиг. 10. Предупредително съобщение

3.2. Издаване на кредитно известие
След като от бутона
се избере типа на известието, излиза информационно
съобщение (Фиг. 11), където е необходимо да се посочи причината за сторнирането на документа.
С издаването на кредитно известие съгласно наредбата е необходимо да се издаде сторно
бележка. Причините са съгласно Изменението на наредба H18 от 2018г. и имат следните
особености:
 Причина Операторска грешка може да се използва при следните условия:
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-

Само ако бележката е издадена от същото фискално устройство;
До 6 число на текущия месец към бележка от предходният;
Само към обикновени касови бележки. Не може да се използва за издаване на сторно
документи към фактури издадени от фискалното устройство.
 Причина Рекламация може да се използва само към обикновени касови касови бележки.
Не може да се използва за сторниране на фактури издадени от фискалното устройство.
 Причина Промяна на данъчното основание може да се използва само за фактури
издадени от фискалното устройство.
 За всички причини е необходимо да има наличност на съответната сума по съответният
тип на плащане във фискалното устройство. В противен случай устройството връща
грешка и отказва операцията. При липса на налична сума, тя може да бъде въведена
служебно, но само в Брой. Въвеждане на суми по други видове плащания е невъзможно.
 Изключение от горното правило е само за причина Операторска грешка, но при условие
че бележката която се сторнира е от предходен ден.
След като е избрана причината за издаването на кредитното известие (извършването на
сторнирането) кредитното се отваря в нов прозорец (Фиг. 12).
Този прозорец има три основни части. В първата са данните за известието – дата, номер, тип на
документа, основание за известието, контрагент, суми, артикули, а в най-долната са артикулите от
фактурата.

Фиг. 11. Информационно съобщение

Фиг. 12. Прозорец за ново кредитно известие.

Кредитно известие се издава, когато сумата на сделката се намаля в следствие на намаляване
на количества и / или цени на артикулите. Ако е имало промяна на количествата, при кредитно
известие това означава, че се връща стока и следователно ще се увеличат количествата в склада.
В прозореца на Фиг. 12 потребителя трябва да попълни полетата:
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От дата – датата, на която се издава известието. По подразбиране това е текущата, но може
да бъде променяна в минало или бъдеще време. Задава се с бутона
, намиращ се в
дясната част на полето. Малките стрелки
и
се използват за движение между месеците,
а големите
и
между годините (съответно левите към минали месеци, а десните
бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. Датата може да
бъде въведена и посредством клавиатурата;
Основание – причината, поради която се издава известието. Избира се от падащия списък,
стойностите, в който зависят от създадените причини в номенклатурата Причини за
корекции на наличности (виж файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 Причини за
корекция на наличности), в основния модул. Причината трябва да отговаря на
действителната и ако я няма в списъка трябва да бъде създадена. Например за издаване
на кредитно може да бъде “Връщане на повреден артикул в гаранция”. По подразбиране има
създадени причини ‘Нормално ДКИ при издаване’;
Забележка – поле за допълнителна забележка (информация) към операцията;
УНП: - поле в което се визуализира генерираният от програмата УНП номер съгласно
изискванията на наредба Н18 на документа, към който се прави известието. УНП номера за
кредитно известие е идентичен с УНП номера на фактурата към която се издава, докато за
дебитно известие се генерира нов УНП номер.

Типа на документа който е изписан в горната част на екрана се избира автоматично, според
избрания тип известие.
Полетата за сумите по известието се попълват също автоматично от програмата, при
прехвърляне на артикул за известието. Склада и контрагента не могат да бъдат променяни. Те се
взимат от фактурата, за която се издава известието.
Програмата генерира автоматично последователни номера за данъчните документи, но ако
потребителя желае да ги промени, това става с бутона
, който се намира в дясно от полето за
датата. С него се отваря прозореца от Фиг. 13, въвежда се новия номер и се потвърждава с бутон
ОК

.
Номера на документа може да бъде променян при следните условия:
 Документа трябва да е данъчен;
 Трябва да има въведен Булстат;
 Трябва да има въведен номер на фактура.

Фиг. 13.

Смяна номера на текущия данъчен документ.

Ако потребителя използва опцията за промяна на номера на документ, той носи отговорност при
дублиране на номерата.
На неданъчни документи номера не може да бъде променян.
В долната част на прозореца за ново известие са всички артикули от фактурата. Могат да бъдат
контролирани видимите колони в тази част като се натисне десен бутон на мишката в нея и от
появилото се меню се избере Колони
, поставят се отметки пред желаните колони и се
потвърждават. Артикулите, заради които се прави известието (за които ще има промяна на цени и
/или количества) трябва да бъдат прехвърлени в горната част, под данните за документа.
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3.3. Издаване на дебитно известие
След като от бутона
се избере типа на известието, се отваря прозореца за
неговото издаване. Примера на Фиг. 14 е за дебитно известие.
Този прозорец има три основни части. Аналогично на Кредитно известие в най-горната са
данните за известието – дата, номер, тип на документа, основание за известието, контрагент, суми,
артикули, а в най-долната са артикулите от документа.

Фиг. 14. Прозорец за ново дебитно известие.

Дебитно известие се издава, когато се увеличава сумата на сделката. Тогава трябва да се
увеличават количествата и / или цените на артикулите. В следствие на това, ако има промяна на
количества ще се намалят количествата в складовете.
В прозореца на Фиг. 14 потребителя трябва да попълни полетата:
 От дата – датата, на която се издава известието. По подразбиране това е текущата, но може






да бъде променяна в минало или бъдеще време. Задава се с бутона
, намиращ се в
дясната част на полето. Малките стрелки
и
се използват за движение между месеците,
а големите
и
между годините (съответно левите към минали месеци, а десните
бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. Датата може да
бъде въведена и посредством клавиатурата;
Основание – причината, поради която се издава известието. Избира се от падащия списък,
стойностите, в който зависят от създадените причини в номенклатурата Причини за
корекции на наличности (виж файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 Причини за
корекция на наличности), в основния модул. Причината трябва да отговаря на
действителната и ако я няма в списъка трябва да бъде създадена. Например за издаване
на кредитно може да бъде “Връщане на повреден артикул в гаранция”. По подразбиране има
създадени причини ‘Нормално ДКИ при издаване’;
Забележка – поле за допълнителна забележка (информация) към операцията;
УНП: - поле в което се визуализира генерираният от програмата УНП номер съгласно
изискванията на наредба Н18 на документа, към който се прави известието. УНП номера за
кредитно известие е идентичен с УНП номера на фактурата към която се издава, докато за
дебитно известие се генерира нов УНП номер.
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Типа на документа който е изписан в горната част на екрана се избира автоматично, според
избрания тип известие.
Полетата за сумите по известието се попълват също автоматично от програмата, при
прехвърляне на артикул за известието. Склада и контрагента не могат да бъдат променяни. Те се
взимат от фактурата, за която се издава известието.
Програмата генерира автоматично последователни номера за данъчните документи, но ако
потребителя желае да ги промени, това става с бутона
, който се намира в дясно от полето за
датата. С него се отваря прозореца от Фиг. 15, въвежда се новия номер и се потвърждава с бутон
ОК

.
Номера на документа може да бъде променян при следните условия:
 Документа трябва да е данъчен;
 Трябва да има въведен Булстат;
 Трябва да има въведен номер на фактура.

Фиг. 15.

Смяна номера на текущия данъчен документ.

Ако потребителя използва опцията за промяна на номера на документ, той носи отговорност при
дублиране на номерата.
На неданъчни документи номера не може да бъде променян.
В долната част на прозореца за ново известие са всички артикули от фактурата. Могат да бъдат
контролирани видимите колони в тази част като се натисне десен бутон на мишката в нея и от
появилото се меню се избере Колони
, поставят се отметки пред желаните колони и се
потвърждават. Артикулите, заради които се прави известието (за които ще има промяна на цени и
/или количества) трябва да бъдат прехвърлени в горната част, под данните за документа.

3.4. Прехвърляне на артикули с корекции
Може да бъде прехвърлен прост или съставен артикул. Артикул се прехвърля в известието, като
се избере с ляв бутон на мишката от частта с артикулите на фактурата (долната част на прозореца)
и премести с “влачене” в горната част на прозореца, където е таблицата с артикулите за известието.
При отпускане на бутона на мишката се отваря прозореца Промяна количества и цени на артикул,
изглеждащ като този на Фиг. 16. Прозореца може да бъде отворен по още няколко начина:
 С двоен клик с ляв бутон на мишката върху артикула;
 С клавиш Ins на клавиатурата за избрания артикул или Ctrl+Ins за всички от фактурата;


С избор на Прехвърли
или Прехвърли всички
менюто на десен бутон на мишката, в частта на артикулите от фактурата.

от
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Фиг. 16. Промяна количества и цени на артикул

В него потребителя трябва да избере дали ще коригира цени, количества или и двете, с
поставяне на отметки пред съответните полета
или
. В полето
Корекция: се въвежда количеството, с което се коригира (може и във вторична мерна единица, нещо
което се избира от падащият списък), а в полето Прод. с ДДС, цената на коригираното количество.
По подразбиране, програмата предлага цената от фактурата, но може да бъде променяна както при
изписване на артикул – да се избере продажна на дребно, едро или покупна и да се зададе процент
надценка и закръглението (виж частите Цени и Продажна цена на Фиг. 16). Цената може да бъде и
във валута, при което се преизчислява цената в лева съгласно въведеният курс и в полето
Продажна, лв се визуализира окончателната цена за артикула.
В прозореца може да се въведе и сериен номер на артикула, за който се пуска кредитно или
дебитно известие.

Дебитни известия
При поставена отметка само на Корекция цени се има предвид, корекция на цените на
фактурираните количества и затова в полето Корекция се въвежда количеството (в първична или
вторична мерна единица), чиято цена трябва да бъде коригирана. В полето Прод. с ДДС се въвежда
разликата в цената. Например, ако артикула е фактуриран на 20 лв., а цената му трябва да бъде 22
лв. То тогава се издава дебитно известие, при прехвърлянето на артикула се посочва Корекция
цени, в полето корекция се задават съответните бройки (Кг.), за които трябва да важи. В полето
Прод. с ДДС се въвежда 2лв.
При поставена отметка само пред Корекция кол-ва и / или Корекция цени издаването на дебитно
известие може да се интерпретира като издаване на фактура. Количеството посочено в полето
Корекция ще се изпише от склада на цената посочена в Прод. с ДДС.
При дебитни известия в информационното поле Налично: винаги се вижда наличното в склада
количество в момента на издаване на известието.
Имат се в предвид следните настройки на артикулите:
1. Забранен за продажба – програмата ще изведе предупредително съобщение, но
потребителя може да го изпише ако желае.
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Фиг. 17. Съобщение за забранен за продажба артикул.

2. Забранен за продажба в минус (т.е. забранен за продажба при отрицателно налично
количество). Ако наличното количество в склада в момента на издаване на известието е
положително може да бъде изписано количество по-малко или равно на наличното. А ако
наличното е нула или отрицателно - артикулът не може да бъде изписан. При опит да се
изпише количество по-голямо от наличното програмата ще изведе съобщението от Фиг. 18
и няма да позволи продажбата на артикула. При нулево налично количество в склада ще се
изведе съобщение като на Фиг. 19 и отново няма да позволи продажбата на артикула. Важно
е да се отбележи че посочените две съобщения се показват едва при приключването (записа
на документа) описан в следващата точка.

Фиг. 18.

Фиг. 19.

Съобщение за недостатъчно количество

Изписване на артикул забранен за продажба в минус при нулева наличност

3. Не е забранен за продажба в минус . без значение какво е наличното количество в склада и
изписвания артикул е:
- прост артикул (продукт) – наличното му количество намалява, т.е. може да стане
отрицателно, ако се изпише количество по-голямо от наличното.
- съставен артикул (рецепта) – намалява се наличното количество на съставния артикул,
ако то не достига, то разликата се взима от количествата на артикулите участващи в
рецептата, независимо от типа им, т.е. дали са прости или съставни
4. Ако артикулът работи само с цели количества, могат да се изписват само цели количества.
При опит за въвеждане на дробни такива се извежда съобщението на Фиг. 20.

Фиг. 20. Съобщение за грешно въведено количество
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5. Максимален процент отстъпка на артикула – ако този процент е по-малък от процента
отстъпка ползващ избрания контрагент програмата отново ще изведе предупреждаващо
съобщение ( Фиг. 20), но потребителя ще може да го изпише ако желае.

Фиг. 21. Предупредително съобщение при превишена отстъпка

Кредитни известия
За кредитни известия, количеството не може да се коригира с повече от това по сделката
(фактурирано и от дебитни известия), тъй като по същество корекцията на количеството в кредитно
известие се явява връщане на количеството в склада или намаляване на цената му.
В полето Оставащо винаги се вижда максималното количество, за което може да се направи
корекция. Има се предвид издадените до момента дебитни и кредитни известия и количеството в
самата фактура.
При кредитни известия, ако е поставена отметка пред Корекция на кол-ва, то посочените в
полето Корекция количества ще бъдат върнати в склада. Те трябва да бъдат върнати на същата
цена, на която са изписани.
Ако е поставена отметка пред Корекция на цени и/или Корекция кол-ва, кредитното известие ще
намали цената за единична бройка от съответния артикул, за количество, което е посочено в полето
Корекция в частта количество. В полето Прод. с ДДС се въвежда единичната корекция.
Пример: издадена е фактура, в която един от продадените артикули е на цена 1.09 лв. От него
са продадени 12 бройки. Ако е трябвало на пет бройки от продадените цената да е 1.05 лв., но това
не е отразена във фактурата, редно е, да бъде поправено с издаване на кредитно известие. При
издаване на известието, се прехвърля артикула и в прозореца от Фиг. 16 за промяна на количества
и цени се поставя отметка само пред Корекции цени. В частта количество се въвежда 5бр., защото
само за тях ще бъде коригирана цената, а в частта цени се въвежда 0.04 лв., защото с толкова
трябва да се намали цената за една бройка. Ако това е единствения артикул, който трябва да се
коригира за фактурата, то крайната корекция е 0.20 лв. Кредитното известие ще коригира фактурата
с 0.20лв.

3.5. Запис на известието
Известие може да бъде записано със или без печат и записа е аналогичен на записа на
продажба.
Запис без печат.
За запис без печат се избира бутон
, при което програмата извежда
съобщение: “Желаете ли да приключите известието?” (Фиг. 22). То трябва да се потвърди, за да се
изведе прозореца за плащане към известието. В противен случай, ако се откаже с бутон No,
потребителя ще бъде върнат в прозореца на документа и може да продължи прехвърлянето на
артикулите, да запише операцията по-късно или да я откаже. Когато се потвърди съобщението,
програмата извежда прозорец за Плащане. В него има следните полета:
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Фиг. 22. Приключване на Известие









Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която контрагента плаща
в момента на издаване на известието. По подразбиране програмата предлага пълната сума
за плащане. Ако се въведе по-малка, по-късно може да се направи доплащане (виж т. 7.1
Доплащане към известие) Доплащането е валидно само за дебитни известия. ЗА кредитни
известие е необходимо да бъде въведена пълната сума, в противен случай програмата
извежда предупредителното съобщение от Фиг. 24, след което ни връща в екрана на
известието. Сумата може да бъде въведена във валута. Тогава програмата автоматично
изчислява сумата в лева и показва в следващото поле – Платена сума, лв.
Платена сума, лв – показва платената сума в лева, не се попълва от потребителя.
Оставаща сума – показва оставащата сума за доплащане, ако има такава (ако няма
стойността на полето е нула). Полето е информационно, не се попълва от потребителя.
Тип плащане – стойността на това поле се избира от падащия списък, наличен при избора
на стрелката в десния му край. Наличният избор в него зависи от въведените типове
плащания в настройките на основния модул. Най-често типа на плащането е в брой.
Забележка – това е поле, в което потребителя може да въведе допълнителна, необходима
му информация относно плащанията.
Дата на падеж – поле в което се въвежда срока за плащане на документа. Датата на падеж
се използва за следене на плащанията в редица специално разработени справки.

Фиг. 23. Плащане на известие

Фиг. 24. Предупредително съобщение при опит за частично плащане.
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Настройката за връзка с фискалното устройство, плащането по подразбиране както и отметката
за платената сума може да бъдат зададени в настройките на модула (виж Config_manager.docx,
Настройки за БОС, т.3).
След като потребителя потвърди плащането (бутон Потвърди
) се
разпечатва сторно бележка (за кредитно) или нормална бележка (за дебитно) за сумата на
документа на фискалното устройство, след което екрана на известието се записва и прозореца се
затваря. Ако в полето платена сума бъде въведено 0 то няма да бъде отпечатана бележка. Такава
няма да бъде отпечатана и ако избраният начин на плащане е от тип неизискващ задължително
издаване на касов бон (по Банка).
ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на наредба H-18 приключването на операцията с
плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на фискално
устройство.
Ако междувременно (от момента на започване на известието до момента на приключването)
свързаното фискално устройство бъде премахнато (дефектира), то при опит за приключване се
визуализира съобщението на Фиг. 25. Потвърждението му прави нов опит за връзка с фискалното
устройство. Ако връзката е възстановена, то изписването се записва и прозореца се затваря. Ако
на съобщението от Фиг. 25 отговорим с НЕ, то се извежда ново съобщение Фиг. 26 и програмата ни
връща в основният прозорец на изписването. Възможните варианти за изчистването му са няколко.
1. Възстановяване на връзката с фискалното устройство и нов опит за приключване.
2. Отказ на документа при което той ще се запише в базата с данни като сторниран.

Фиг. 25. Съобщение за липса на връзка с печатащото устройство

Фиг. 26. Съобщение за липса на връзка с печатащото устройство

Фиг. 27. Предупредително съобщение при Недостатъчна наличност

Запис с печат.
За запис с печат се избира бутона
, при което се преминава отново (като
при запис без печат) през прозорците за потвърждаване на приключването на известието и за
плащането към него описани в предходната точка. След потвърждаване плащането се отваря
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прозорец (Фиг. 28), за въвеждане на получателя на известието, при задаването на който се отваря
предпечатния преглед.

Фиг. 28.

Въвеждане на получател

След потвърждаване на получателя излиза информативен прозорец че доставката е записана (Фиг.
29), след което в зависимост от направените настройки за печат софтуера ще използва различни
варианти за отпечатване през различни шаблони. При опцията Без печат не се отпечатва никакъв
документ, независимо че сме избрали да продължим с бутона Запис със печат
.
При всички варианти независимо от това дали се е разпечатал документ или не документа е записан
в базата. Възможно е повторното му отпечатване като се използват дневниците за намирането му
(виж Дневници към известия).

Фиг. 29. Информационно съобщение

Ако в прозореца Плащане (Фиг. 23Error! Reference source not found.) се избере бутона
, известието няма да бъде приключено (няма да се запише и съответно няма да има
платена сума към него). Потребителя ще бъде върнат в прозореца с данните за известието и ще
може да прави корекции и допълнения по него, евентуално да го запише по-късно или да го откаже
окончателно.

3.6. Отказ от известие преди приключването му.
Бутоните за отказ
в прозорците за потвърждаване на приключване на операцията
или предпечатен преглед връщат потребителя в основния прозорец на известието и той може да
прави корекции. Ако желае да го откаже изцяло трябва да избере бутона за отказ в този прозорец
(на самото изписване). Другия вариант е да затвори прозореца по стандартния начин – с кръстчето
в горния му десен ъгъл. В резултат на всяко от тези действия програмата ще изведе съобщение:
”Имате започнато ново xxxxx известие. Желаете ли да го откажете?”. При потвърждението му
операцията ще бъде окончателно отказана и документа ще бъда записан в базата като Анулиран.

Фиг. 30. Информационно съобщение
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4. Ново известие към бон
Системата позволява издаване на известия аналогични на горните, но не към фактура а към
издаден бон. Известията могат да се използват при връщане на стока от клиент когато е необходимо
сторниране на бона (кредитно) или за увеличаване (дебитно) или намаляване на цената (кредитно)
известие.

4.1. Преглед на боновете
Понеже известие се издава за конкретен бон, необходимо е първо той да се намери. Бона е
издаден от терминалите за продажба. За да се намери бона, аналогично на предходния вариант
трябва да се отвори прозореца за преглед на фактури. Това става с избор на бутона
, който е
втория от лентата с бутоните под главното меню, с клавиш F2 на клавиатурата или от менюто
Операции / Преглед на фактури. Прозореца за преглед на фактури по същество е един дневник и
както всички други дневници, работата с него е описана в основния модул Административен
клиент (виж описанието му).
Първоначално дневника е празен и е необходимо да се избере периода. Избора на периода и
търсенето на конкретният бон е описано в предходната точка (2.1 Преглед на фактурите). Както е
описано там за улеснение документите (бонове и ф-ри) издадени от ПОС са в черен цвят, докато
документите от БОС (фактури) са в син цвят.

4.2. Издаване на известие
След като от бутона
се избере типа на известието, се отваря прозореца за
неговото издаване. Примера на Фиг. 31 е за кредитно известие към бон.
Този прозорец има две основни части. В горната са данните за известието – дата, номер, тип на
документа, основание за известието, контрагент, суми, артикули, а в долната са артикулите от бона.
За разлика от Кредитното към фактура тук няма попълнен клиент и е необходимо да бъде въведено
името на клиента. Ако клиента не е въведен това може да бъде направено. Начина на въвеждане
на нови клиенти и редакция на старите е подробно описан в документа описващ доставките (виж
файла Delivery.docx). Останалите полета в заглавния блок са идентични с описаните в предходната
част.

Фиг. 31. Издаване на кредитно известие към БОН

18

ТИС „Детелина”
Модул „Дебитни и кредитни известия”

Ръчни известия

4.3. Прехвърляне на артикули с корекции
Добавянето на артикул в известието е аналогично на добавянето описано в предходната точка.
Артикул се прехвърля в известието, като се избере с ляв бутон на мишката от частта с артикулите
на фактурата (долната част на прозореца) и премести с “влачене” в горната част на прозореца,
където е таблицата с артикулите за известието. При отпускане на бутона на мишката се отваря
прозореца Промяна количества и цени на артикул, изглеждащ като този на Фиг. 32. Прозореца
може да бъде отворен по още няколко начина:
 С двоен клик с ляв бутон на мишката върху артикула;
 С клавиш Ins на клавиатурата за избрания артикул или Ctrl+Ins за всички от фактурата;


С избор на Прехвърли
или Прехвърли всички
менюто на десен бутон на мишката, в частта на артикулите от фактурата.

от

Фиг. 32. Промяна количества и цени на артикул

В него потребителя трябва да избере дали ще коригира цени, количества или и двете, с
поставяне на отметки пред съответните полета
или
. В полето
Корекция: се въвежда количеството, с което се коригира (може и във вторична мерна единица, нещо
което се избира от падащият списък), а в полето Прод. с ДДС, цената на коригираното количество.
По подразбиране, програмата предлага цената от бона, но може да бъде променяна както при
изписване на артикул – да се избере продажна на дребно, едро или покупна и да се зададе процент
надценка и закръглението (виж частите Цени и Продажна цена на Фиг. 32). Цената може да бъде и
във валута, при което се преизчислява цената в лева съгласно въведеният курс и в полето
Продажна, лв се визуализира окончателната цена за артикула.
Операцията най-често се използва за кредитиране (сторниране) на бон или част от него. В
такава ситуация е необходимо да се постави отметка единствено на полето
се въведе количеството което ще се кредитира в полето корекция.

, и да

4.4. Запис на известието
Записа на известията отново е аналогичен на описаният в предходната точна. Важно в случая
е да се отбележи че при запис с печат се използва различна бланка от тази за Кредитно или дебитно
известие към фактура. Съответно бланката може да бъде настроена с всички необходими реквизити
така че да отговаря на изискванията за сторно бележка при връщане на артикули.

5. Ръчни известия
Освен по документи издадени (такива които могат да се намерят) от системата (фактури и
бонове) в софтуера има добавена възможност за издаване на дебитни и кредитни известия към
фактури и бонове които не присъстват в базата с данни. Причините да не присъстват може да бъдат
най-различни. Сред тях са:
 Изтрити стари данни за намаляване обема на базата;
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 Сменена база с данни поради смяна на локация или артикули;
 Сменена база с данни поради повредена структура;
За да се пусне такова известие е необходимо предварително това да бъде разрешено в
настройките на модула (виж файла с настройките Config_manager.docx, т.10. Модул Дебитни и
кредитни известия). Едва след като е разрешена съответната опция то тя се появява в менюто на
модула.
Начина на издаване на двата вида известия Кредитно и Дебитно към фактура, както и Кредитно
и дебитно към бон е близък, затова ще бъдат коментирани заедно.

5.1. Създаване на ново ръчно известие към фактура
При отворен модул, ново ръчно известие се започва като се избере от неговото меню Операции
/Известие Ръчно

/ Кредитно към фактура или Дебитно към

фактура
/
. Програмата извежда нов екран с
няколко възможности за избор (Фиг. 33):
Да: Избора на този бутон е в случаите когато документа към който въвеждаме известие е платен
с касова бележка;
Не: Използва се в случаите когато към документа няма издадена касова бележка (платен е по
банков път);
Отказ: Ако желаем да откажем издаването на ръчно известие.

Фиг. 33. Избор на начин на плащане при въвеждане на ръчно известие.

При избор на Касова бележка се отваря нов екран (Фиг. 34), в който е необходимо да се въведат
задължителните параметри за издаване на кредитно или дебитно известие съгласно наредбата, а
именно:
УНП – уникален номер на продажбата състоящ се от три части (изписан е на бележката). След
потвърждението на данните въведени в екрана, ако издаваното известие е Кредитно, то номера се
пренася в полето на Фиг. 35, докато ако е Дебитно се генерира нов УНП номер. При липса на
свързаност с фискално устройство се извеждат съответните предупредителни съобщения.
Дата на бележката – датата на която е издадена бележката. Избира се от календара появяващ
се при натискане на бутона
, намиращ се в дясната част на полето. Малките стрелки
и
се
използват за движение между месеците, а големите
и
между годините (съответно левите към
минали месеци, а десните бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се
затваря. Датата може да бъде въведена и посредством клавиатурата;
Номер на фактура – номера на фактурата към която ще бъде пуснато известието;
Фиск. номер – номера на фискалната памет на касовият апара,т на която е отпечатана
бележката. Съдържа 8 цифри и за фискалните устройства на Елтрейд ООД започва с 44 (44хххххх).
Допълнително трябва да се посочи причината поради която се издава известието (причината
за корекцията) ако е кредитно измежду двата типа - Връщане на стока или Промяна на данъчната
основа и да се потвърди с бутона
.
При избор на бутона по банка или в резултат на гореописаните действия се отваря прозореца
за ново известие (в показаният пример е Кредитно), който изглежда като на Фиг. 35 и в него трябва
да се попълнят полетата. Повечето от полетата са идентични с тези на известията разглеждани в
предходните точки. Разликите са описани по-долу.
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Фиг. 34. Въвеждане на данни за касова бележка



Програмата генерира автоматично последователни номера за документите, но ако
потребителя желае да ги промени, това става с бутона
, който се намира в дясно от
полето за номера. С него се отваря прозореца от Фиг. 13, въвежда се новия номер и се






потвърждава с бутон ОК
.
От дата – датата, на която се издава известието. Софтуера предлага текущата дата, която
не може да бъде променена.
Контрагент – фирмата (или лицето), на което се издава известието. Трябва да бъде зададен
преди прехвърлянето на първия артикул. Задава се по същия начин както при доставка (виж
файла Delivery.docx)
Към Фактура No: - номера на фактурата към която се издава известието. Попълва се
автоматично от данните въведени в предходният екран.
От Дата – Датата на която е издадена фактурата, чийто номер е написан в предходното
поле. Попълва се автоматично от данните въведени в предходният екран.

Фиг. 35. Прозорец за ново ръчно кредитно известие към фактура

Ако в екрана на Фиг. 33 се избере опцията По банка директно се отваря екрана на Фиг. 35, в
който е необходимо да бъдат въведени полетата Към фактура номер: и От дата: преди да се
продължи с въвеждането на артикулите към известието.
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5.2. Създаване на ново ръчно известие към БОН
При отворен модул, ново ръчно известие към бон се започва като се избере от неговото меню
Операции /Известие Ръчно

/ Кредитно към бон или Дебитно към

бон

/
.
Тъй като издаването на известие към бон е на практика сторно бон или обикновен бон се отваря
нов екран (Фиг. 36), в който е необходимо да се въведат задължителните параметри за сторно
бележка или обикновена бележка съгласно наредбата, а именно:
УНП – уникален номер на продажбата състоящ се от три части (изписан е на бележката);
Дата на бележката – датата на която е издадена бележката. Избира се от календара появяващ
се при натискане на бутона
, намиращ се в дясната част на полето. Малките стрелки
и
се
използват за движение между месеците, а големите
и
между годините (съответно левите към
минали месеци, а десните бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се
затваря. Датата може да бъде въведена и посредством клавиатурата;
Фиск. номер – номера на фискалната памет на касовият апарат на която е отпечатана
бележката. Съдържа 8 цифри и за фискалните устройства на Елтрейд ООД започва с 44 (44хххххх).
Причина за корекцията – избора е фиксиран на полето Връщане на стока тъй като Промяна на
данъчното основание е възможно само за фактури. Екрана се затваря с бутона

.

Фиг. 36. Въвеждане на данни за касова бележка

При пускане на Дебитно известие данните за причината за корекция липсват тъй като не са
необходими при издаването на такова. В резултат на гореописаните операции се отваря прозореца
за ново известие (в показаният пример е Кредитно), който изглежда като на Фиг. 37 и в него трябва
да се попълнят полетата. Разлика има само в полето в което се въвежда фактурата. Данните за
номера на касовият бон и датата на издаването му към който се издава известието са попълнени
автоматично от данните въведени в предходният екран.
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Фиг. 37. Прозорец за ново ръчно кредитно известие към бон

5.3. Указване на артикулите.
Преди да се прехвърли артикула, трябва да бъде намерен. Търсенето е както в прозореца
Артикули, във всички останали модули на програмата. Накратко, необходимо е:


Да бъде отворен прозореца на артикулите (с бутон
меню);



Да се избере дали търсенето да е само в текущата избрана папка




(бутона пред полето за търсене, имащ вид на една или няколко папки в зависимост от
избрания вариант);
Да се избере критерий за търсене;
Да се зададе стойност за търсене и да се потвърди с Enter.

, от лентата с бутоните под главното
или във всички папки

За повече информация относно търсенето на артикул – виж т. 2.2 Търсене на артикул в модул
Доставки. Разбира се потребителя може да намери необходимите му артикули и с преглеждане на
групите.
В прозореца на артикулите може още след като се намери артикул да се провери наличното му
количество преди изписването с бутона
или знака за умножение на
клавиатурата.
След като е намерен артикула, той се прехвърля в прозореца за изписване по начин аналогичен
на прехвърлянето при доставки:
 Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат
бутон, артикула се “влачи” към прозореца за ново изписване. Бутона се отпуска когато
курсора на мишката е вече в прозореца (бялото поле). При отпускане на бутона се отваря
прозорец Промяна на количества и цени на артикул (Фиг. 16).
При прехвърляне чрез “влачене” се използва ляв бутон на мишката, ако е избран един артикул и
десен бутон, ако са избрани няколко. Може да се използва и следния подход:


Маркират се един или няколко артикула и се натиска бутон
прозореца на артикулите или се натиска клавиш ‘+’ на клавиатурата.

, намиращ се в

При маркирани няколко артикула, след натискане на съответния бутон се отваря прозореца за
изписване на количество за първи артикул от списъка. След като се въведат данните за него и се
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потвърдят ще се отвори прозореца за следващия от артикулите. За кой артикул се отнася в даден
момент прозореца за добавяне на количество се вижда от заглавната му лента.

5.4. Прозореца изписване на количество за артикул
Прозореца за изписване на количество за артикул е аналогичен на този на Фиг. 16. Полетата и
описанието им е са описани в т.2.3 Прехвърляне на артикули с корекции.

5.5. Запис на известието
Записа на известието също е аналогичен на предходно описаните (виж т.2.4 Запис на известието).

6. Справки към известия
Работата със справките в модул Дебитни и кредитни известия е като във основния модул
Административен клиент (виж описанието му). В модула могат да бъдат извикани само справки,
които се отнасят за него. Справките към известия са достъпни от менюто Справки и са следните:
Група справки
Дебитни известия по артикули
Дебитни известия по контрагенти
Кредитни известия по артикули
Кредитни известия по контрагенти

Справка
 Обобщена справка за всички артикули
 Обобщена справка по артикули за избран контрагент
 Обобщена справка за всички артикули
 Обобщена справка по артикули за избран контрагент

7. Дневници към известия
Дневниците са достъпни от менюто Дневник известия и с тях се работи както с всички други
дневници на програмата (виж Дневници в Admin_client.docx). Освен за преглед на документите се
използват за доплащане, сторниране и преиздаване на известие които са разгледани по-долу.
Дневници
 Дневник - дебитни известия по дата на въвеждане за всички артикули
 Дневник - дебитни известия по дата на въвеждане за избран контрагент
 Дневник - дебитни известия по дата на падеж за всички артикули
 Дневник - дебитни известия по дата на падеж за избран контрагент
 Дневник - кредитни известия по дата на въвеждане за всички артикули
 Дневник - кредитни известия по дата на въвеждане за избран контрагент
 Дневник - кредитни известия по дата на падеж за всички артикули
 Дневник - кредитни известия по дата на падеж за избран контрагент

7.1. Доплащане към известие
Доплащане към известие се прави, по начин аналогичен на доплащането към доставка или
изписване. Минава се през следните стъпки:
 Генерира се произволен дневник, като целта е единствено да се намери търсеното известие.
Необходимо е да се посочи периодът за който се генерира дневникът;
 Намира се известието в него и се избира. За да се намери желаното известие могат да се
използват филтрите (за офис, склад, документ, само редовни) и функцията за Търсене по:.
След като е намерен документа трябва да се избере (избира се някое негово поле с бутон
на мишката или с движение със стрелките на клавиатурата при което то се оцветява в син
цвят);


От бутона
се задава доплащане
. Така се отваря прозорец
Доплащане към известие No ххх (примера на Фиг. 38 е за доплащане на дебитно известие).
В него има информация за известието: контрагент, дата, платена сума и оставаща сума
(изписана в червено) и по един ред са всяко направено плащане до момента;
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За да се извърши доплащане се избира бутона
. Ако известието е платено
изцяло, този бутон ще е сив (не активен) и няма да може да бъде избран.

Фиг. 38. Доплащане към известие.

След избора на бутона се отваря прозореца от Фиг. 39 за въвеждане на сумата. Той изглежда
по същия начин като прозореца за плащане при приключване на известието. В полето Платена
сума се въвежда сумата за доплащане. Програмата по подразбиране предлага оставащата за
доплащане сума. След потвърждение се отпечатва фискален бон аналогично на описаният в т.3,4
начин.

Фиг. 39. Въвеждане на сумата

Може да бъде отпечатан допълнителен документ за доплащането на принтер различен от
фискалния (А4), ако потребителя потвърди съобщението: “Желаете ли да отпечатате
доплащането?” (Фиг. 40). Доплащането може да бъде извършено на няколко пъти в зависимост от
условията. Тогава в полето платена сума трябва да се въведе сумата която се плаща в момента и
софтуера изчислява остатъчната сума и я визуализира в полето Оставаща сума.

Фиг. 40. Съобщение при доплащане
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След потвърждаване операцията е записана, програмата затваря прозорците за доплащането
и активен остава прозореца на дневника.
Важно!!!
Кредитното известие е документ с който се намалява сумата на издаден от обекта документ.
Затова плащане или доплащане на кредитно известие е аналогично с плащанията които се
извършват при доставки – тоест се плащат от обекта. За сумата на кредитното се издава Сторно
бон.
Дебитно известие е документ с който се увеличава сумата на издаден от обекта документ.
Затова плащането или доплащането на такъв документ е аналогично с плащанията който се
извършват при модул изписване – необходимо е плащане от клиента. ЗА сумата на дебитното се
издава нормален бон.

7.2. Сторниране на известие
Известие не може да бъде редактирано. Може единствено да бъде сторнирано, ако вече не е
било сторнирано. Могат да бъдат сторнирани само Дебитни известия.
Да сторнира известие може само оператор, който има дадени права за това, посочени в
настройките му в модул Административен клиент.
Ако оператора няма право да сторнира при избор на функцията, програмата ще изведе
съобщението: “Нямате права за сторниране на документ!” и няма да позволи извършването на
действието.

За да се сторнира известие трябва, то първо да бъде намерено в подходящ дневник в модул
Дебитни и кредитни известия. За намирането на документа в генерирания дневник могат да се
използват филтрите (за офис, склад, документ, само редовни) и функцията „Търсене по:“
аналогично на описаните в предходната точка. След като е намерен документа трябва да се избере
(селектира) и от бутона

се задава Сторниране

.

Програмата извежда предупредително съобщение, че сторнирането е тежка операция и е добре
на терминалите за продажба да няма клиенти (Фиг. 41), след потвърждението, на което ще се
извърши сторнирането.

Фиг. 41. Съобщение при сторниране

Ако към документа има направени плащания се извежда съответното съобщение за тяхното
сторниране. Едва след това документа ще бъде сторниран. Ако сторнирането е завършило успешно,
програмата извежда съответното съобщение (Фиг. 42), което трябва да се потвърди и потребителя
ще бъде върнат в прозореца на дневника.
За сторнирано изписване не може:
 Да се извърши доплащане;
 Да се отпечата фискален бон;
 Повторно да бъде сторнирано.
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Фиг. 42. Съобщение при успешно приключило сторниране

7.3. Преиздаване на известие
Преиздаването на известие е препечатване на документа му. Не е възможно да бъдат правени
промени по документа. За да се преиздаде известие трябва да се намери в един от дневниците и
от бутона Функции

да се избере последната функция в списъка – Преиздаване

. Програмата извежда нов прозорец (Фиг. 43), в който да бъде въведен получателя
на известието. След въвеждането му и потвърждение се отпечатва нов документ напълно
идентичен с този отпечатан при създаването на документа (ако е бил отпечатан такъв). Ако се
откаже въвеждането на получател ще се отпечата документа но без попълнено съответното поле.

Фиг. 43. Въвеждане на получател при преиздаване

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

С избор от това меню може още:
 Да се затворят всички прозорци;
 Да се минимизират всички прозорци;
 Да се възстановят всички прозорци.
Може да се направи активен прозорец от отворените, чрез избор на неговото име в менюто
Прозорци. Ако прозорец не е отворен, то тогава неговото име няма да е налично в списъка на
менюто.
Възможностите за подреждане на прозорците са налични и като бутони в края на реда с
бутоните под главното меню

.
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9. Затваряне на модула
Модула може да се затвори по два начина.
1. С кръстчето в горния му десен ъгъл

;

2. От менюто Файл / Изход
.
И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се
появява единствено ако има започнат документ (дебитно или кредитно известие), който не е
приключен (Фиг. 44). Потвърждавайки съобщението документа ще бъда отказан и модула ще бъда
затворен. Ако не желаем да го откажем то е необходимо да натиснем бутона
, при което
ще бъдем върнати отново в модула където ще можем да довършим и запишем започнатия
документ.

Фиг. 44. Предупредително съобщение при затваряне на модула

10. За програмата.
От менюто Помощ / За програмата
, потребителя може да види
информация за автора и версията й. Всички версии след 6.0.0.0 отговарят на изискванията на
наредба H-18.

Фиг. 45. Версия на програмата
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