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Модул Доставки. 

1. Стартиране на  модула 
 Модул Доставки се използва за документиране на направените доставки. Може да се стартира 
по един от следните начини: 
 От основния модул: 

 Избира се от меню Операции / Доставки (Фиг. 1); 

 
Фиг. 1. Стартиране на модул доставки. 

 
или 

 Маркират се артикулите, за които ще се прави доставка и от менюто Артикули  (или от 
менюто появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира Операции над 
избраните артикули / Доставка. Тогава формата за доставки, която ще се отвори ще бъде 
с маркираните артикули в нея. Този подход не се препоръчва на начинаещи потребители, 
незапознати със записването на доставките. Работата при такова извикване на модул ще 
бъде коментирано в т.3 Нова доставка с предварително избрани артикули. 

 
Фиг. 2. Стартиране на модул доставки. 

 
 Друг начин: 

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

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

 
Фиг. 3.  Оторизация на потребителя. 

 
 

 Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението: 
“Нямате права за работа с този модул”.  
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Фиг. 4.  Съобщение за грешен потребител. 

 
 Правото за работа на потребител с модул Доставки, е отбелязано в настройките на 
потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка 
пред Модул доставки  в списъка Достъп до функции, както и до съответните складове в полето 
Достъп до складове. (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. 3, 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. 5). 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. 5.  Настройки външен изглед. 

 

2. Нова доставка 
 В тази част е разгледано документирането на доставка, ако модула е стартиран без 
предварителен избор на артикулите, които ще бъдат доставяни. Другия вариант (при стартиране с 
предварително избрани артикули в модул Административен клиент) е коментиран в т. 3 Нова 
доставка с предварително избрани артикули. 
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2.1. Задаване на стойностите на полетата в прозореца за нова доставка. 
 За да се направи доставка, трябва от менюто Операции да се избере Нова доставка 

, при което ще се отвори прозорец Доставка No: “номер” / “дата” 0. На  мястото 
на “номер”  се изписва номера по подразбиране, а на “дата” – текущата дата. 
 Други по-лесни начини за отваряне на прозореца за нова доставка са: 

 С бутона , който е втория от лентата с бутоните под главното меню; 
 С клавиш F2 на клавиатурата. 

 
 Прозореца за доставка, при отварянето му изглежда като на Фиг. 6. 

  
Фиг. 6. Прозорец за нова доставка. 

  
 Полетата за попълване (или отбелязване)  в отворилия се прозорец са следните: 

 Документ – трябва да се избере типа на документа, с  който е доставена стоката от падащия 
списък появяващ се при натискане на стрелката в дясно от полето. Наличните в него 
възможности зависят от направените настройки на документите (виж. файла с настройките, 
AC_settings.docx, т. 4.7 Документи). Стойността по подразбиране е първата от списъка. С 
избора на документа в зависимост от това дали документа е указан като данъчен в 
настройките се определя и отметката Включен ДДС или Без ДДС, чиято функционалност е 
обяснена по-долу; 

 No – номер на документа, с който е доставена стоката. Той е различен от номера на 
доставката. Номерата на доставките се променят автоматично и винаги са последователни; 

 Дата – датата, на която е направена доставката. По подразбиране това е текущата дата, но 

може да се променя в минало или бъдеще време. Задава се с бутона   , намиращ се в 
дясната част на полето. Стрелките  и  се използват за движение между месеците, а  
и  между годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите). След 
избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря; 

 Склад – избира се от падащия списък, след натискане на стрелката в дясно от полето. Ако 
са налични няколко склада, то това е зададено от администратора в настройките 
(AC_settings.docx, т. 4.6 Складове). Както е упоменато по-горе достъпа до складовете се 
задава за всеки един оператор в неговите права. При правенето на доставка трябва да се 
окаже, в кой склад ще се въвежда стоката. За цялата доставка той е един и трябва да се 
зададе още преди прехвърлянето на първия артикул в нея, защото след това полето става 
неактивно. Стойността по подразбиране е първата в списъка; 

 Контрагент – фирмата (или лицето) доставчик на артикулите. Трябва да бъде зададен преди 
прехвърлянето на първия артикул. Може да се зададе по един от следните начини: 

 Избира се бутона  в дясно от полето. Този бутон е за избор на контрагент. От 

появилия се падащ списък се избира Контрагенти , след което в 
отворилия се прозорец Фиг. 7 се намира желания контрагент и се избира с двойно 
щракване на ляв бутон на мишката върху него или с десен бутон на мишката и избор 
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на опцията . Ако избрания контрагент не е доставчик, 
програмата ще попита дали да го направите такъв. Ако това е фирма – доставчик, 
съобщението трябва да се потвърди.; 

 
Фиг. 7.  Контрагенти. 

 
 Ако след избирането на бутона за задаване на контрагент и отваряне на прозореца 

Контрагенти, търсения контрагент го няма, потребителя може да го създаде в 
момента. Това може да стане в отворилия се прозорец Контрагенти или от менюто 

на бутона за избор на контрагент и избор на Нов контрагент  от 
падащото меню. В отворилия се прозорец се задават данните, точно както при 
създаването на контрагент в основния модул. След потвърждаването им, 
новосъздадения контрагент автоматично се избира за доставката. 

 Друг вариант за избор на контрагент е като се направи търсене, като от падащото 
меню на бутона за избор на контрагент се избере  

Търсене по:  ЗДДС No ,  

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:  - търсене 

по Идент. номер (ЕИК),  - по ЗДДС номер,  - по карта на контрагент; 

 
Фиг. 8.  Прозорец за търсене. 

 При избор на контрагент към който има създадени обекти (виж Admin_client.docx, 
Работа с контрагенти, т.6 Обекти за контрагенти), програмата извежда нов екран с 
падащ списък за избор на обект (Фиг. 9). Съществува опция при която не е избран 
обект – първата в списъка (Без офис). При избор на конкретен обект името му се 
появява до името на избраният контрагент. 
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Фиг. 9.  Прозорец за избор на офис 

 
В този прозорец може още: 
 Ако избрания контрагент трябва да се редактира, преди да се направи доставката това може 
да стане отново от бутона за избор на контрагент и избор на Редакция на контрагенти 

. Така ще се отвори прозорец, в който ще може да се променят данните на 
текущо избрания контрагент. 

 От бутона , могат да се видят данните за избрания контрагент, а ако няма избран такъв се 
извежда подсещащо съобщение, че трябва да се избере. 
 Докато е активен модула Доставки,  последната възможна опция  в падащото меню на бутона 
за избор на контрагент, е последния задаван контрагент. 
 При въвеждане на гореизброените данни програмата следи за съвпадение на данните 
(Документ, No, Дата, и Контрагент) и при опит за повторно  въвеждане на един и същи  документ 
дава предупредително съобщение, потвърждението на което позволява продължаването на 
работата Фиг. 10. При отказ ни връща за корекция на някое от изброените полета в заглавната част. 

 
Фиг. 10.  Повторно въвеждане на документ. 

 
 Останалите елементи на прозореца за нова доставка: 

 Основание – причината поради която се прави доставката. Избира се от падащия списък на 
бутона в дясно от полето. Стойностите в него зависят от зададените в настройките на 
Причините за корекции на наличности (виж файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 
Причини за корекция на наличности); 

 Забележка – това е полето, в което, ако потребителя желае може да  добави някаква 
допълнителна информация; 

 Включен ДДС или Без ДДС – трябва да се определи една от двете възможности преди да се 
прехвърли артикул. Коя от двете опции да се избере зависи от документа с който е 
пристигнала доставката. Ако единичните цени на  артикулите в нея са без начислен ДДС, а 
ДДС се начислява на крайната сума на документа се избира опцията Без ДДС.  Противен 
случай, ако цените на артикулите са с ДДС се избира Включен ДДС.  

 
 Полетата за сумите по доставка, се попълват автоматично от програмата при прехвърлянето 
на артикул в нея. Използването на флага Добавяне на артикули в списък за печат е разгледано тук. 
 След като са попълнени изброените по-горе полета на формата, може да се премине към 
въвеждането на доставените артикули. Трябва да се обърне внимание, че полетата за Контрагент, 
Включен ДДС или Без ДДС и Склад се попълват задължително преди за започне прехвърлянето 
на артикулите. Докато полето за контрагент може да се промени в последствие, тези за ДДС и склад, 
не могат. Важно е да се уточни че системата не позволява да се продължи с въвеждането на 
артикулите към доставката ако не е попълнен изцяло заглавният блок. При не попълнен контрагент 
софтуера извежда съобщението от Фиг. 11, потвърждението на което ни връща за въвеждане на 
такъв, докато при не попълнен номер на документ (Фиг. 12) ни позволява да продължим натискайки 



        ТИС „Детелина” 
Модул „Доставки”    

8 
 

бутона , но задължително номера трябва да бъде въведен преди приключването на 
доставката. 
 

 
Фиг. 11. Съобщение за невъведен контрагент 

 

 
Фиг. 12. Съобщение за невъведен номер на документ 

2.2. Търсене на артикул за доставка. 
 За да се прехвърлят артикули към доставката е необходимо да бъде отворен прозореца на 

артикулите. Това става с бутона , от лентата с бутоните под главното меню. При натискане, този 
бутон действа алтернативно – прозореца на артикулите се отваря ако е бил затворен и обратното – 
затваря се ако е бил отворен. Обикновено при стартиране на модула, прозореца на артикулите е 
отворен. 
 В прозореца на артикулите трябва да се намерят артикулите, които ще се доставят. 
Потребителя може да ги намери с преглеждане на папките на артикулните групи и подгрупи или 
преглеждането на артикулите по последен, основен доставчик или без доставка. Друг вариант за 
намиране на единичен артикул е да се използва търсене. Търсенето в този прозорец е малко по-
различно, отколкото в прозореца артикули на основния модул. За да се осъществи търсене трябва: 

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

Това става с бутона пред полето търсене, който има вида  , ако търсенето ще бъде във 

всички папки и  , ако ще се търси само в текущата избрана. Променя с натискане на ляв 
бутон на мишката върху него и избор на една от стойностите от появилото се падащо меню; 

 Да се избере мястото на търсене измежду следните опции: 

- Търсене в началото на думата  - при избор на тази опция търсените символи винаги 
трябва да са в началото на параметъра по който се търси, т.е. при търсене на артикул със 
следното име „Кашкавал Верея“, въведеният стринг при тази опция трябва да бъде 
„Кашк“. За търсенето не е от значение дали въведеният стринг е със малки или с големи 
букви.;  

- Търсене в края на думата  - опция обратна на предходната. При нея търсеният стринг 
е в края на думата. За горепосоченият артикул търсенето трябва да бъде „Верея“; 

- Търсене по част от думата  - търсенето е по част от думата без значение дали е в 
началото, средата или края на думите. За да се намери горепосоченият артикул е 
необходимо да бъдат изписани символи от средата на стринга – например „вал“ или „вер“. 
При този случай е възможна дори следната комбинация „вал вер“.; 

- Потребителско търсене  - дава възможност за търсене по зададен низ от символи без 
значение на мястото на им. Има възможност за заместване на символи, “ * “  - замества 
неограничен брой, “_“ замества точно 1 символ. За намиране на горепосоченият артикул 
може да се направи следното търсене – „*вал*“, „*вер*“, „_ашк*“ както и всички други 
възможни комбинации. 
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 Да се зададе критерии за търсене. Избира се от падащ списък, измежду наличните: 
артикулен номер, номенклатурен номер, баркод, име и второ име. Критерий може да се 
избере и с клавиш – с F5 се задава критерий артикулен номер, F6 – номенклатурен номер, 
F7 - баркод, F8 - име, F9 –второ име; 

 Да се зададе стойността, по която ще се търси в полето в дясно от критерия и да се натисне 
Enter на клавиатурата. При въвеждане на стойността за търсене трябва да се има в предвид 
избраното място за по лесно откриване на артикула/ите отговарящи на условието. 

 
 Ако програмата намери артикул отговарящ на търсенето ще отвори папката, в която той се 
намира (освен ако търсенето не е в текущата папка), а самия артикул ще бъде избран. При липса 
на артикул отговарящ на зададената стойност програмата ще изведе съобщение, че няма намерен 
артикул и ще остане в текущата папка. Ако има няколко артикула отговарящи на зададените условия 
ще се отвори прозорец с резултатите от търсенето, в който могат последователно да бъдат 
прегледани (виж т. 8. Търсене на артикули, в описанието на основния модул Admin_client.docx) 
 Възможно е търсенето да бъде и при затворен прозорец АРТИКУЛИ. Тогава в долната част на 
прозореца на модул Доставки има ред с полето за търсене. Принципа е същия, но при единствен 
намерен артикул се отваря директно прозореца му за добавяне на количество.  
 При търсене на теглови артикул по баркод, ако артикула е намерен както е описано в горният 
случай директно се извежда съобщението на Фиг. 13, потвърждението на което отваря прозореца 
за добавяне артикул, като количеството разчетено от баркода е прибавено към предходното 
количество в съответното поле.  

 
Фиг. 13. Предупредително съобщение 

 
 В прозореца на артикулите може още след като се намери артикул да се провери наличното му 

количество преди извършване на доставката с бутона  или  знака за 
умножение на клавиатурата. 

2.3. Прехвърляне на артикул. 

a. Указване на артикулите. 

 След като е намерен артикула, той трябва да бъде прехвърлен в прозореца за нова доставка. 
Това може да стане по един от следните начини: 

 Натиска се ляв бутон на мишката върху артикула и при натиснат бутон артикула се “влачи” 
към прозореца за нова доставка. Бутона се отпуска когато курсора на мишката вече е в 
прозореца на доставката. При отпускане на бутона се отваря прозорец Добавяне на 
количество към артикул (Фиг. 14 - Работата в него е коментирана в следващата подточка). 
Прехвърляне чрез  “влачене” на един артикул е при натиснат ляв бутон на мишката, а за  
няколко артикула е при натиснат десен бутон; 

 При маркирани един или няколко артикула се избира бутон  от прозореца 
на артикулите или клавиш ‘+’ на клавиатурата. 

 
 При прехвърляне на няколко артикула, след натискане на съответния бутон се отваря 
прозореца  за добавяне на количество към първи артикул от списъка. След като се въведат данните 
за него и се 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. 

b. Прозорец за добавяне на количество към артикул. 

 Прозореца изглежда като на Фиг. 14. 
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 В този прозорец основно се въвежда доставеното количество от артикула. Това става в частта 
Количество, в полето Доставено (Фиг. 15). При отваряне на прозореца това поле е избраното за 
въвеждане и ако потребителя въвежда само количество в основната мерна единица, може да го 
зададе от клавиатурата и с натискане на Enter да приключи прехвърлянето на артикула. 
 

 
Фиг. 14. Добавяне на количество за артикул 

 
  Количеството може да се зададе и в някоя от вторичните мерни единици. Това става като от 
падащия списък на съседното поле се избере желаната мерна единица. Програмата изчислява 
количеството в основната и го записва в долното поле Доставено: , както е в примера от Фиг. 15 за 
доставено количество от 7 стека от по 12 броя, което са 84 броя. 

 
Фиг. 15. Количество за артикул 

 
 Добре е да се обърне внимание и на останалите полета, защото попълването на някои данни в 
тях може значително да улесни работата на потребителя. 

 В частта Артикул - освен в заглавната лента и в нея се вижда, за кой артикул  се добавя 
количество. В тази част може още да се види крайния резултат от промените на цените, като  
в две колони са дадени старата цена и новата, която ще бъде записана за артикула след 
приключване на доставката. Ако артикул се доставя на нова цена, не е необходимо 
потребителя да я коригира в основния модул Административен клиент, където се създават 
и редактират артикулите. Може да я зададе още при доставката и новата цена ще бъде 
използвана в по-нататъшни операции; 

 В частта Количество – освен, че се въвежда доставеното количество, може да се види 
наличното количество в момента, в склада, за който се прави доставката Фиг. 14. 
Количеството може да бъде въведено както в основна мерна единица, така и във вторична 
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(виж т.III.4.6 Мерни единици от файла с настройките AC_settings.docx),  а софтуера ще 
преизчисли въвежданото количество спрямо заложените съотношения. При въвеждане на 
дробно количество е задължително десетичният разделите да бъде точка „.“. При 
некоректно въведен десетичен разделител (или друга некоректна стойност) софтуера ; 

 В частта Работите с покупна цена:  винаги е избрана една от опциите: Последна, Средно 
претеглена спрямо общото налично количество, Средно претеглена спрямо наличното 
количество в избрания склад, Без промяна на цената и има значение ако се въведе нова 
покупна цена за самата доставка (в следващата част Покупна цена). Когато се въвежда нова 
цена при доставката, това се отразява автоматично като се променя покупната цена на 
артикула. Потребителя трябва да реши каква да бъде новата покупна цена с която да работи 
от този момент нататък. Това може да е новата цена, средно претеглената цена, като се има 
в предвид наличното в склада и доставеното количество  в склада на доставката / цялото 
налично количество или старата цена. Това се определя избраната опция. Опцията може да 
бъде фиксирана, така че да не може да се променя от оператора извършващ доставката – 
виж т.III.8. Настройки на сървъра, стр. Доставки от файла с настройките AC_settings.docx. 

 В частта Покупна цена – съществуват няколко опции за въвеждане на покупната цена, като 
избора на отметката се определя от начина, по който са изписани данните във документа 
който се въвежда. Поставянето на отметката на полето Ед. пок. цена без ДДС 

 дава възможност за въвеждане на единичната цена без ДДС на 
артикула от документа, с който е пристигнала, докато при поставяне в полето Обща пок. 

Сума без ДДС  е необходимо да се въведе сумата от покупните цени за 
цялото количество. Ако доставеното количество се въвежда във вторична мерна единица 
(например стек), цената във избраното по-горе поле е за единица количество от нея (за един 
стек) или за цялото количество в зависимост от данните. Ако при попълване на общите 
данни за доставката е била избрана опцията Включен ДДС, името на това поле ще бъде 
съответно … с ДДС и там ще трябва да се впише цената с ДДС, като условията са 
аналогични на описаните по-горе. Цената може да се даде и във валута, при което 
програмата автоматично преизчислява цената в лева и я записва в следващото поле. 
Разбира се, трябва предварително да са зададени валути и потребителя трябва да провери 
дали курса е верен. Ако количеството е зададено в някоя вторична единица в последното 
поле на тази част може винаги да се види цената за единична бройка. Също така ако има 
направена отстъпка за артикула това трябва да се впише в съответното поле 

 или , за да бъде отразено в крайната 
покупна цена. Особеното в случая е, че има възможност за добавяне на две различни 
отстъпки, които се натрупват една  върху друга т.е. при въвеждане на две отстъпки от 10.00% 
и в двете полета не означава че крайната цена е с 20% отстъпка, а че върху покупната цена 
се начислява 10.00% отстъпка и върху изчислената по този начин цена се добавя 
допълнителна отстъпка от 10.00%. Така ако имаме доставна цена 2 лв. и начислим 10.00% 
+ 10.00% отстъпка се получава крайна цена 1,62лв. Отстъпката трябва да е в границите 
между 0.00% и 99.99%. При опит за въвеждане на цифри извън тези граници системата ни 
дава предупредително съобщение Фиг. 16 и ни връща за коригиране на стойността. 
 

 
Фиг. 16. Съобщение за некоректна стойност 

 

В горният ляв ъгъл на тази част от екрана има следната икона -  (ако справката е празна), 

(ако има данни за артикули без договорени цени) и (при наличие на данни за 
артикули с договорени цени), чието избиране посредством двоен клик с левия бутон на 
мишката отваря прозорец с движението на покупната цена от избраният доставчик. По 
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подразбиране са визуализирани последните 10 доставки , 
но периода може да бъде избран произволно. Работата със справката е аналогична с 
работата с останалите справки и дневници описани Admin_client.docx т.VII и т. VIII. 
Справката е само информативна.  

 В частта Продажна цена – потребителя може да промени продажната цена на артикула като 
има в предвид новата покупна. Тоест не е необходимо след като се приключи с доставката 
да се търси отново артикула и да му се зададе нова продажна цена, защото може да се 
направи в този прозорец. Задавайки новата продажна цена в полето с 

 се визуализира разликата между покупната и продажната 
цена в %. При желание може да се зададе процент надценка с която да се промени 
продажната цена и софтуера ще преизчисли новата покупна цена на базата на доставната 
и желаният % надценка.  Ако на артикула е поставена отметка за Автоматична цена 

, при промяна на покупната цена автоматично се променя и продажната със 
зададения процент надценка въведен в полето. 

c. Задаване на партиди 

 
Последната част от прозореца за добавяне на количество е  Данни за партида.  Целта на тази 

част е да могат лесно да следи срока на годност на артикулите и условията на съхранение. В нея 
се въвежда информация за партидата, начина на съхранение, и вида транспорт. Попълването им 
не е задължително, доставката може да се приключи и без тези данни, а те да се въведат при 
редактиране на доставката. Полетата се попълват по следния начин: 

За полето Партида номер – след избора му стойността се въвежда директно от клавиатурата; 
За другите две полета (Начин на съхранение и Вид транспорт) стойностите се избират от 

съответните им падащи списъци. Първоначално, тези списъци са празни и потребителя трябва да 
ги създаде, също ако желаната стойност я няма в списъка, трябва да се добави. Това става със 

бутона , в дясно от съответното поле. При избора му се отваря прозорец като на Фиг. 17 (в случая 
за въвеждане на начин на съхранение). Въвежда се стойността и се потвърждава (с бутон ОК), след 
което ще стойността вече ще присъства в списъка и ще може да бъде избрана от там. 
 

 
Фиг. 17. Начин на съхранение 

 
 По подразбиране, стойността на всяко поле е първата в списъка. Може да се създаде стойност 
само от интервали, за случаите когато потребителя не иска да задава стойност. Изтриването на 

нежелана стойност става с натискане на бутона   след като е избрана от списъка. 
 В полето Производител може да се въведат данни за производителя на стоката. Избора на 
производителя е аналогичен на избора на контрагент (доставчик) описан в предходната точка 2.1. 
При сгрешен производител полето може да се занули посредством избор на опцията 

 от менюто на бутона  срещу полето. 
 Последното поле в тази секция дава възможност за избор между следните две опции: Годно 
до: и Дата на производство:. В първият случай се въвежда крайната дата на срока на годност която 
би трябвало да е изписана на опаковката или на документа с който идва стоката, а във втория датата 
на производство. При въвеждане на датата на производство, срока на годност се определя от 
данните въведени в картона на артикула (виж т.II 2.2.a от файла Admin_client.docx). Под самото поле 
има информативен текст, който показва срока на годност от данните въведени в картона на артикула 

, както и текст с изчисленият въз основа на нововъведените  данни срок 

. Въвеждането на данните в полето става по два начина – директно от 

клавиатурата или натискане на бутона  избор на дата от отворилият се календар. Начина на 
избор и работа с календара е описан в т.VII на файла Admin_client.docx.  



        ТИС „Детелина” 
Модул „Доставки”    

13 
 

 Последната възможна опция в тази секция на екрана е бутона за партиди . Натискайки 
бутона се отваря нов екран в който се дава възможност за въвеждане на няколко различни партиди 

от избраният артикул Фиг. 18. Посредством бутоните за Добавяне , Редакция 

 и Изтриване  може да се коригират количествата от различните 
партиди.  

  
Фиг. 18. Въвеждане на партиди 

 
При първите две операции се отваря нов прозорец (Фиг. 19), в който трябва да бъдат въведени или 
редактирани данните за съответното количество и партида. Важно е да се отбележи че при няколко 
въведени партиди последната част от прозореца с данните за партидите се променя и изглежда по 
начина показан на Фиг. 20. Като допълнение трябва да се отбележи, че при въвеждане на данните 
за няколко партиди, количеството въдено по партиди трябва да съвпадне с първоначално 
зададеното.  Ако количеството по партиди е по-голямо от въведеното, то след затварянето на 
екрана на Фиг. 18 въведеното количество се изравнява с това по партиди.  
 

 
Фиг. 19. Данни за партида 

 

 
Фиг. 20. Данни за партида 

Използването на последната опция в екрана бутона Изтриване  позволява 
премахването на погрешно въведена партида от списъка. Натискането на бутона извежда 
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предупредително съобщение с надпис „Желаете ли да изтриете партида No …“, потвърждението 
на което премахва съответната партида и количество от списъка. 

 
Фиг. 21. Съобщение при изтриване на партида 

 
 Забележка!!! При работа с партиди съществуват няколко различни варианта начина на работа 
и особеностите на които са описани в следния документ Batches.docx. 
 

 Прехвърлянето на артикул завършва с натискане на бутон   в прозореца от Фиг. 
14 и съответно сумата за плащане към доставката се увеличава. Особеното в случая е че при по-
малко количество по партиди от въведеното се визуализира следното предупреждение Фиг. 22, 
което задължава оператора да изравни количествата преди затварянето на прозореца. 
 

 
Фиг. 22. Предупредително съобщение 

Ако се избере  артикула няма да бъде прехвърлен. При маркирани група артикули, 
този бутон отказва прехвърлянето само на текущия.  
 Действията за прехвърляне се повтарят за всички артикули от доставката. 

d. Използване на договорени цени 

Съществуват някои особености при доставка на артикули, на които има въведени договорени цени. 
При избор на такъв артикул съществуват няколко възможности в зависимост от типа на 
договорената цена и рестрикциите заложени за нея (виж т.II.6. на файла Admin_client.docx).  
Препоръчана цена 
Ако в рестрикциите е избрана Препоръчана цена, то при избор на артикула и добавянето му в 
доставката се визуализира съобщението на Фиг. 23, потвърждението на което въвежда 
договорената цена, както и процентите отстъпки (в полето „Процент отстъпка 1“ се въвежда 
Базовата процентна отстъпка, а в полето „Процент отстъпка 2“ се въвежда Отстъпка за акция) ако 

има такива без възможност да бъдат променяни. Ако натиснем бутона NO , то в екрана 
на Фиг. 14 се въвежда текущата покупна цена от картона на артикула, а двете полета за въвеждане 
на % отстъпка остават празни. 

 
Фиг. 23. Съобщение за наличие на договорена цена 
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Информативна цена 
При прехвърляне на артикул с договорена цена, която при рестрикциите е избрана като 
Информативна цена, то съобщението което се извежда е показаното на Фиг. 24. Потвърждаването 
на съобщението автоматично въвежда договорените цени и отстъпки аналогично с предходният 
вариант без да има възможност за каквато и да било корекция. 

 
Фиг. 24. Съобщение за наличие на договорена цена 

Твърда цена 
При прехвърляне на артикул с договорена цена, която при рестрикциите е избрана като Твърда 
цена, то покупната цена и заложените отстъпки се залагат автоматично без предупреждение.  
 
Като допълнителна информация е оставен бутон за преглед на въведените Покупни цени на 

артикулите. Бутона се намира в долния десен ъгъл на частта с Покупните цени  и натискането 
му отваря нов екран със списък с всички договорени цени и отстъпки валидни за текущият момент 
Фиг. 25. Справката е информативна. 
 

 
Фиг. 25. Списък с активни договорени цени 

e. Особености 

 При прехвърляне се имат в предвид следните настройки и възможности: 
1. Ако артикулът работи само с цели количества, могат да се доставят само цели количества. 

При опит за въвеждане на дробно количество за такъв артикул софтуера връща следната 
грешка: 

  
Фиг. 26. Грешка при опит за въвеждане на некоректни количества 

 
2. Артикулът е забранен за доставка – генерира се уведомяващо съобщение, и софтуера 

отказва добавянето на артикула в документа. 
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Фиг. 27. Информационно съобщение 

 
3. При опит за въвеждане на произволен символен низ (букви, символи и знаци) в полето за 

количество софтуера връща следната грешка: 
 

 
Фиг. 28. Грешка при опит за въвеждане на некоректни количества 

 
4. Софтуера може да променя автоматично, полето за метода на изчисление на покупната 

цена в следните случаи: 
 Нулева или отрицателна наличност – в този случай настройката е на последна 

покупна цена независимо от настройките и желаният метод, а останалите са 
неактивни. 

 Фиксиран метод – в този случай настройката е на заложеният в настройките метод, 
а останалите са неактивни както и в при предходният вариант. 

2.4. Редакции върху артикулите преди приключване на доставката. 
 Ако потребителя забележи преди приключване на доставката (преди да избере запис със или 
без печат), че цена, количество или партида за артикул не са коректни, може да ги редактира. Това 
става по следния начин: 

 Избира се артикула в прозореца на доставката; 
 С двойно щракване на ляв бутон на мишката върху него се отваря прозореца за добавяне 

на количество (Фиг. 14). Другия вариант е  да се натисне десен бутон на мишката и от 

появилото се меню да се избере Редактиране ; 
 В прозореца за добавяне на количество (Фиг. 14) се правят необходимите корекции и се 

потвърждават с бутона . 

2.5. Изтриване на артикул преди приключване на доставката. 
 Изтриването на артикула от доставката става с избирането му, натискане на десен бутон на 

мишката върху него и задаване на Изтриване  от появилото се меню. Програмата 
извежда съобщение: “ Желаете ли да изтриете артикул “___“ от доставката?” и очаква потвърждение 
или отказ. В апострофите е името на артикула, който ще бъде изтрит.  

 
Фиг. 29. Съобщение за изтриване на артикул 

 
 Вместо избор на Изтрий от менюто на десния бутон, може да се използва клавиш Delete на 
клавиатурата. 
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2.6. Приключване на доставка. 
 

Съществуват още две опции, които може да се изберат при попълването на заглавния блок 
преди приключване на доставката.  

 Бутон за добавяне на % отстъпка  намираш се срещу полето с покупната цена. Има две 
възможни опции. Установяване на % отстъпка за документ 

 и Добавяне на % отстъпка за документ 

. Която и от двете опции да се въведе се отваря прозорец 
в който да бъде въведена съответната стойност. Стойността която се въвежда трябва да е 
в границите от 0% до 99,99%. При въведена некоректна стойност излиза съобщение за 
грешка и предупреждение че стойността трябва да е между тези две стойности. 
Използвайки първата опция Установяване на % отстъпка за документ стойността която се 
въведе  се задава като % отстъпка за целия документ независимо дали при добавяне на 
артикул е зададена някаква отстъпка. Втората опция добавя към вече зададената отстъпка 
тази която се въведе в полето. 

 Флаг Добавяне на артикули в списък за печат. Поставянето на отметката активира опция 
която създава списък за печат на етикети. Работата с тези списъци е разгледана в файла 
Aditional_operation.docx. Вариантите измежду които може да се избира са няколко и се 

избират от менюто появяващо се при натискане на бутона :  
o Всички артикули – добавя в списъка всички артикули от доставката; 
o Артикули с нова продажна цена – добавя само артикулите с променена продажна 

цена; 
o Артикули с нова покупна цена – добавя само артикулите с променена покупна цена; 
o Артикули с промяна в цената – добавя в списъка всички артикули с промяна в 

цената. 
Преди приключване потребителят може да прегледа също така и въведените партиди на 

артикулите. Това става с натискане на бутона Преглед партиди , при което се 
извежда прозореца на Фиг. 30, в който има възможност за избор между две опции: Всички артикули 
и Избрани артикули. Разликата между двете опции е, че в единия случай справката се генерира за 
селектираният в таблицата артикул, а в другият за всички артикули от доставката. Която и от двете 
опции да се избере се отваря нов прозорец, в който във вид на справка са показани исканите данни 
за партиди. 

 
Фиг. 30. Преглед партиди 

 
 
 Доставка може да бъде приключена по два начина – с отпечатване или без. 

a. Запис без печат. 

 За да се запише доставката без печат трябва да се избере бутон  . 
Програмата извежда съобщение: “Желаете ли да приключите доставката?”. То трябва да се 
потвърди, за да се изведе прозореца за плащане към доставката (Фиг. 32).  
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Фиг. 31. Съобщение при приключване на доставка 

 
В противен случай, ако се откаже с бутон No, потребителя може да продължи въвеждането на 
артикулите и да запише доставката по-късно или да я откаже. Когато се потвърди съобщението, 
програмата извежда прозорец Плащане. В него има следните полета: 
 

 
Фиг. 32. Плащане на доставка 

 
 Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която е платил към 

доставката. В зависимост от настройките програмата може да предложи  пълната сума за 
плащане или да не е въведена сума. Ако се въведе сума по-малка от тази на документа, по-
късно може да се прави доплащане (виж т. 5.1  Доплащане към доставка). 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. – информационно поле което не се въвежда от потребителя. Показва 
платената сума в лева. 

 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. Наличния 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 информация 
по отношение на плащането. 

 Дата на падеж – поле в което се въвежда срока за плащане на документа. Полето се попълва 
автоматично ако има заложен срок за плащане в картона на контрагента. Датата на падеж 
се използва за следене на плащанията в редица специално разработени справки. 

Попълването на сумата за плащане в полето Платена сума може да бъде направено 
автоматично. Отметката за това може да бъде зададена в настройките на модула (виж 
Config_manager.docx, Настройки за БОС, т.4). 

 След като потребителя потвърди плащането (бутон ) доставката е записана. 

b. 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 доставката и за 
плащането към нея описани в предходната точка. След потвърждаване на плащането излиза 
информативен прозорец че доставката е записана (Фиг. 33), след което в зависимост от 
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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 
доставки). 

 

 
Фиг. 33. Информационно съобщение 

 

 Ако в прозореца Плащане (Фиг. 32) се избере бутона , доставката няма да бъде 
приключена (няма  да се запише и съответно няма да има платена сума към нея). Потребителя ще 
бъде върнат в прозореца с данните за доставката и ще може да прави корекции и допълнения по 
нея, евентуално да я запише по-късно или да я откаже окончателно. След приключване на 
документа и неговото разпечатване, ако в настройките е заложена работа с партиди то излиза 
следното съобщение: 

 
Фиг. 34. Информационно съобщение 

 
 Потвърждението на съобщението ще разпечати т.нар. „Партиден лист“ със информация за 
въведените партиди, срокове на годност и т.н. При отказ системата не разпечатва нищо. 
 
Забележка: При приключване на доставката по някой от гореизброените начини (Запис със печат 
или Запис без печат) системата следи за съвпадение на данните (Документ, No, Дата, и Контрагент) 
и при опит за повторно  въвеждане на един и същи  документ дава предупредително съобщение, 
потвърждението на което позволява продължаването на работата - Фиг. 10. При отказ ни връща за 
корекция на някое от изброените полета в заглавната част. 

2.7. Отказ от доставка преди записването й. 
 При избор на бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на доставка, 
плащане или предпечатен преглед потребителя се връща в основния прозорец на доставката и 
може да прави корекции. Ако желае да откаже изцяло доставката трябва да избере бутона за Отказ 

 в прозореца с данните на доставката -  Доставка No. Другия вариант е да затвори 

прозореца по стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл  или клавишната 
комбинация Alt+F4. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Желаете ли да 
откажете доставката?”. При потвърждението му доставката ще бъде окончателно отказана. 
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Фиг. 35. Информационно съобщение 

3. Нова доставка с предварително избрани артикули. 
 Прозореца за правене на нова доставка може да бъде отворен с предварително избрани 
артикули. Предимството на този начин е, че не се прави прехвърляне, но артикулите трябва да са 
от една група или да се търсят измежду всички артикули в папката Всички артикули. Отварянето 
на прозореца за нова доставка става по следния начин: 

 В прозореца Артикули на модул Административен клиент се маркират артикулите, за 
които ще се прави доставка (за да се маркират няколко артикула при натиснат клавиш Ctrl 
на клавиатурата се посочват с ляв бутон на мишката отделните артикули); 

 От главното меню се избира Артикули / Операции над избраните артикули / Доставка 
(може и от менюто на десния бутон на мишката). В следствие на това се отваря прозорец 
Данни за доставка No: (Фиг. 36); 

 

 
Фиг. 36. Данни за доставка 

 
 В отворилия се прозорец трябва да се попълнят полетата и да се потвърдят, за да може да 

се продължи нататък. Това да данните, общи за цялата доставка – Документ, No, От дата, 
Контрагент, Основание, Включен ДДС, Без ДДС. Попълват се по същия начин, както е 
обяснено в т.2 Нова доставка; 

 След потвърждаването им се отваря целия прозорец за доставката и в него са избраните 
артикули. Количествата им за доставка са нула. С редактиране на всеки артикул по отделно 
се въвежда количеството му. Артикул се редактира след като се избере и с двойно щракване 
на мишката (или след натискане на десен бутон на мишката и избор на Редактиране от 
появилото се меню) и се отвори прозореца за Добавяне на количество (Фиг. 14). Редакцията 
на артикул е описана в т.2.4. 

 След въвеждане на количествата, доставката се записва по същия начин. 
 
 
 
 
 



        ТИС „Детелина” 
Модул „Доставки”    

21 
 

4. Импорт на доставка от FTP 
 За да се използва опцията за импорт на доставка от FTP е необходимо предварително да бъдат 
изпълнени няколко условия: 

 Да бъде разрешена обмяната на файлове през FTP (или локална директория), като са 
направени съответните настройки през модула за конфигуриране на системата (виж 
Config_manager.docx, Настройки за БОС, т.3); 

 На FTP сървъра (или локалната директория) да бъде експортиран документ от модул 
изписване (виж Sales.docx, т.4 Експорт на документ към друг обект (през FTP)); 

 Да бъде отворен нов документ за Доставка по начина описан по-горе. 
Ако са изпълнени горните условия е достатъчно да бъде въведен номера на документа, който 

искаме да импортираме в полето No, след което да се натисне бутона  намиращ се в ляво от 
него Фиг. 37 (бутона се появява само ако има направени настройки за обмен на файлове). Номера 
на документа би трябвало да е изписан на хартиеният носител придружаващ доставката. При 
наличие на такъв документ на сървъра данните от него се изтеглят от сървъра и се зареждат в 
доставката. От файла се зареждат както артикулите и цените, така и контрагента, типа на документа 
и основанието. Аналогично с нормалното въвеждане системата проверява дали документа вече е 
въведен и ако намери съвпадение се генерира съобщението от Фиг. 10. 
 

   
Фиг. 37. Импорт на документ от ФТП 

 
След импортирането се извежда информационно съобщение за успешен импорт на документа (Фиг. 
38), след което имаме възможност за корекция на данните за количествата и цените на артикулите 
при необходимост. Редактирането, както и записа на документа са аналогични на описаните по-горе. 
 

 
Фиг. 38. Съобщение за успешен импорт на документ от ФТП 

 
В случай на неуспешен импорт на екрана се показват различни съобщения като това на Фиг. 39, при 
което документа нe се зарежда. В такъв случай е необходимо файла да бъде генериран и изпратен  
отново от обекта който е изпратил първоначално. Начина за това е описан в Sales.docx, т.4 Експорт 
на документ към друг обект (през FTP). 
 

 
Фиг. 39. Съобщение за неуспешен импорт на документ от ФТП 
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Важно!!! При импорт на файл е задължително всички артикули от файла за присъстват в базата с 
данни. В противен случай импорта добавя липсващите артикули в нова артикулна група с 
наименование „Импорт от файл“. Не се генерира грешка. 

5. Справки към доставки 
Работата със справките в модул Доставки е като във основния модул Административен 

клиент (виж описанието му). В модула могат да бъдат извикани само справки, които се отнасят за 
него. Извикват се от менюто Справки и са разделени на няколко групи (виж таблицата). 

 
Група справки Справка 
Справки за доставките и  заявките 
Доставки  Детайлна справка - сменени цени 

 Обобщена справка за всички артикули 
 Обобщена справка по артикули за избран доставчик 

Заявка за доставка  Заявка за доставка за избрана артикулна група (Склад 1) 
 Заявка за доставка за избрана артикулна група 
 Заявка за доставка от избран доставчик (Склад 1) 
 Заявка за доставка от избран доставчик 

Справки за дебитни и кредитни известия към доставките 
Дебитни и Кредитни известия  Дебитни известия - Обобщена справка за всички артикули 

 Дебитни известия - Обобщена справка по артикули за избран контрагент 
 Кредитни известия - Обобщена справка за всички артикули 
 Кредитни известия - Обобщена справка по артикули за избран контрагент 

Други Справки 
Минимални количества  Минимални количества за всички артикули 

 Минимални количества  за избрани артикули 
 Минимални количества за избран доставчик 
 Минимални количества за избрана артикулна група 

Срок на годност и самоконтрол  Артикули с изтичащ срок на годност 
 Детайлна справка срок на годност на всички артикули 
 Система за самоконтрол 

 
Последните две групи от справки са Минимални количества и Срок на годност и самоконтрол. 
За използването им е необходимо да бъдат изпълнени допълнително условията описани по-

долу: 
За справките от групата Минимални количества е необходимо в картона на всеки артикул да 

бъде въведено минимално количество. В случай че такива не са въведени справките извеждат 
информация за минималното количество за доставка спрямо нулево минимално количество. 

За справките от другата група Срок на годност и самоконтрол са валидни описаните по-долу 
условия. За да може да се използва пълната функционалност на тези справки, трябва при създаване 
или редактиране на артикул да се попълнят данните за етикет (полето за срок на годност) и при 
доставянето на артикулите да са попълват полета Партида, Начин на съхранение, Вид транспорт. 

Справката Артикули с изтичащ срок на годност, работи като всички останали справки като 
има възможност за задаване на период (от бутона Моля изберете период) и дава информация за 
артикула, датата на доставка, срока на годност, остатъчното количество и доставчика. 

Справката Система за самоконтрол за зададения период (от бутона Моля изберете период), 
дава информация за датата на приемане, доставчика, количеството, партидата, срока на годност, 
начин на съхранение, вида транспорт и документа ,с който е пристигнал всеки артикул доставен 
през избрания период. 

За справката Детайлна справка срок на годност на всички артикули, не е необходимо да се 
задава период. При стартирането и се извежда списък на всички артикули, чийто срок на годност 
изтича в деня на генериране на справката или следващите три дена.  

6. Дневници към доставки. 
 Дневниците са коментирани при работата с основния модул. Извеждането на дневниците за 
доставки е както за всички останали операции. Избират се от Дневник операции на главното меню. 
Особености има само при правене на корекции върху документите: доплащане, редактиране, 
сторниране, преиздаване и копиране коментирани в следващата част. Дневниците също както и 
справките са разделени в няколко групи и са описани в следващата таблица. 
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Група дневници Справка 
Дневници за доставките 
Доставки  Дневник - доставки по дата на въвеждане за всички артикули 

 Дневник - доставки по дата на въвеждане от избран доставчик 
 Дневник - доставки по дата на падеж за всички артикули 
 Дневник - доставки по дата на падеж от избран доставчик 
 Дневник - плащания към доставки 

Справки за дебитни и кредитни известия към доставките 
Дебитни и Кредитни известия  Дневник - дебитни известия по дата на въвеждане за всички артикули 

 Дневник - дебитни известия по дата на въвеждане от избран доставчик 
 Дневник - кредитни известия по дата на въвеждане за всички артикули 
 Дневник - кредитни известия по дата на въвеждане от избран доставчик 
 Дневник - плащания към дебитни известия 
 Дневник - плащания към кредитни известия 

Други Справки 
  Дневник - заявка за доставка 

 Дневник - плащания към дебитни известия 
 Дневник - плащания към доставки 
 Дневник - плащания към кредитни известия 
 Преглед на редактирани доставки  
 История на редакция на БО документи 

5.1. Доплащане към доставка. 
 За да се направи доплащане към доставка, след като е генериран дневника, трябва да се 
намери доставката, към която ще се прави доплащането. Може да се използва произволен дневник, 
но може би най-удобен би бил “Дневник – плащания към доставки.” За да се намери желаната 
доставка 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) и от бутона  се избира Доплащане . Така се отваря прозорец с 
информация за доставката - номер, дата и час, контрагент, обща сума и сума за доплащане Фиг. 40. 
Има и таблица на направените плащания  до момента за нея. За да се направи доплащане се избира 

бутон . Отваря се прозорец Доплащане към документ No:ххх. С “ххх” е отбелязан 
номера на доставката (документа). Прозореца изглежда по същия начин като прозореца за плащане 
при приключване на доставка Фиг. 32. В полето Платена сума се въвежда сумата за доплащане 
програмата по подразбиране предлага оставащата за доплащане сума. Потвърждава се 
въведената сума. 

 
Фиг. 40. Доплащане на доставка 

Може да бъде отпечатан документ за доплащането, ако потребителя потвърди съобщението: 
“Желаете ли да отпечатате доплащането?”. 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. 

Ако избраната доставка е изцяло платена, бутона  в прозореца с 
информацията за доставката ще бъде сив и избирането му ще бъде невъзможно. 
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5.2. Редактиране и сторниране на записана доставка. 
 За да се редактира доставка трябва първо да бъде намерена в подходящ дневник в модул 
Доставки. За намирането и в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и 

функцията Търсене по: . След като е намерен документа, той се избира и от 

бутона  се задава Редактиране / Сторниране . 
 
 Да редактира или сторнира доставка може само оператор, който има дадени права за това, 
посочени в настройките му в модул Административен клиент (виж AC_settings.docx). 
 Ако оператора няма право да редактира доставка при избор на функцията, програмата ще 
изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието 
 
 В следствие на извършените действия (ако оператора има права) се отваря прозореца за 
доставка, в който трябва да се въведат промените. Може да се редактира: 

 Типа на документа, с който е получена (полето Документ); 
 Номера на документа (полето No); 
 Датата на доставката  (полето Дата); 
 Контрагента; 
 Основанието за доставка; 
 Да се промени количеството, покупната цена или партидата на доставения артикул. Това 

става като се избере артикула и след това се натисне десен бутон на мишката. От появилото 

се меню се избира Редактиране .  

 
Фиг. 41. Редактиране на артикул от доставка 

Така се появява прозорец (Фиг. 41), в който се 
нанасят корекциите в съответните полета и се 
потвърждават. Друг начин за отваряне на 
формата за корекции е с двойно натискане на 
ляв бутон на мишката върху избрания артикул. 
Сред полетата които може да се редактират е и  
Коментар в което може да се добави 
информация за причината за редакцията; 

Не може: 
 Да се добавя нов артикул за доставка. За пропуснат артикул трябва да се направи друга 

доставка; 
 Да се изтрива артикул от доставката. Може да му се зададе нулево доставено количество, 

но той все пак ще присъства в документа на доставката; 
 Да се намали количеството на артикулите  или цената при вече платена доставка. Условието 

за редакция в тази ситуация е крайната сума на документа след редакцията да бъде по-
голяма от предходната. 

  Като допълнителна информация след като е отворен документа за редакция, може да се 
изведе информация за историята на промените на текущо избраният документ посредством 
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бутона  намиращ се в заглавната част на документа. Натискането му отваря екран с 
информация за всички редакции на избраният документ, в която може да се види кога е правена 
редакцията, от кой компютър и от кой потребител.  

 
 Ако потребителя, иска да се откаже от извършване на действието Редактиране / Сторниране, 

може да направи това с бутон  в прозореца за редакция. 
 
 След като се направят необходимите корекции върху цялата доставка, се избира бутон 

Редактиране . Тъй като редактирането е тежка операция се препоръчва да няма 
клиенти на POS терминалите. Затова програмата извежда предупредително съобщение (Фиг. 42) и 
очаква потвърждение. Докато не се потвърди, доставката няма да бъде редактирана. 
 

 
Фиг. 42. Предупредително съобщение за редакция на доставка 

 
 Когато потребителя направи своя избор – да завърши или не редакцията, програмата отваря  
прозорец за плащане на доставката (документа). Прозореца изглежда по същия начин като 
прозореца за плащане при приключване на доставка Фиг. 32. В полето Платена сума се въвежда 
сумата за доплащане програмата по подразбиране предлага оставащата за доплащане сума. 
Потвърждава се въведената сума. След това на екрана ще се изведе съответното съобщение дали 
редакцията е приключила успешно. 
 
 При успешно завършване на редакцията, прозореца за редакция се затваря автоматично и 
активен остава прозореца на дневника, в който е била избрана доставката. 
 
 Ако промяната само на някои данни за доставката не удовлетворяват потребителя, той може 
да сторнира цялата доставка. За това, също както за редактирането трябва да има зададени права. 
За да сторнира доставка потребителя вместо да нанася промени в прозореца за редакция трябва 

да избере бутон . Програмата отново извежда предупредително съобщение, че 
сторнирането е тежка операция и е добре на терминалите за продажба да няма клиенти, след 
потвърждението на което ще се извърши сторнирането. 
 Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното съобщение и 
автоматично затваря прозореца за редакция. Активен остава прозореца на дневника. 
 
 При сторниране на доставка се премахват количествата които са били въведени с нея. 
Документа не се изтрива от системата, а се отбелязва със флаг сторниран и може да се види през 
всички справки като се използват филтъра за сторнирани документи.  
 

5.3. Преиздаване на документ 
 За да се преиздаде документ за доставка трябва първо да бъде намерен в подходящ дневник 
в модул Доставки. За намирането и в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите 

и функцията Търсене по: . След като е намерен документа, той се избира и 

от бутона  се задава Преиздаване . Отпечатва се нов документ 
напълно идентичен с този отпечатан при създаването на документа (ако е бил отпечатан такъв). 
При работа с партиди софтуера извежда съобщение, чието потвърждение разпечатва партиден 
лист. Ако такъв не е необходим разпечатването може да се откаже. 
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5.4. Копиране на документ 
 С цел улеснение на работата с документите при въвеждане на еднотипни такива, системата 
позволява копирането на всеки един документ. За да се копира документ за доставка трябва първо 
да бъде намерен в подходящ дневник в модул Доставки, което е аналогично на предходните 
функции. За намирането и в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и 

функцията Търсене по: . След като е намерен документа, той се избира и от 

бутона  се задава Копиране . Извежда се нов прозорец аналогичен с 
този при Нова доставка с предварително избрани артикули Фиг. 36, с тази разлика че данните в 
него са попълнени с цел улеснение. След редактирането на данните (ако е необходимо), прозореца 

се затваря с бутона Потвърди . 
 След потвърждаването им се отваря целия прозорец за доставката и в него са всички артикули 
от предходния документ. Количествата им за доставка както и цените са същите като в предходния 
копиран документ. С редактиране на всеки артикул по отделно може да се редактира количеството, 
покупната цена или данните за партидите. Артикул се редактира след като се избере и с двойно 
щракване на мишката (или след натискане на десен бутон на мишката и избор на Редактиране от 
появилото се меню) и се отвори прозореца за Добавяне на количество (Фиг. 14). 
 След въвеждане на количествата, доставката се записва по описаният по-горе начин. 

7. Импорт от заявка за доставка 
 Доставка може да се направи от предварително направена заявка за доставка (издадена от 
модул Заявки за доставки). Това става по следния начин: 

 Избира се в модул Доставки, от главното меню Дневник операции / Дневник – заявка за 
доставка; 

 Във отворилият се дневник, който първоначално е празен, потребителя избира (от бутона 

) период, за който да се генерира дневника за да намери 
необходимата му заявка; 

 Избира се заявката от изведения в дневника списък и от бутона  избира 

следната функция – Импорт заявка за доставка ; 
 Отваря се екран за избор на склад. По подразбиране е Склад 1 – Основен склад. Прозореца 

се затваря с бутона Потвърди  за да продължи процеса, а при избор на бутона 

Отказ , софтуера затваря започнатата операция и ни връща в екрана на 
Дневник – заявки за доставка. 

 
Фиг. 43. Импорт на заявка за доставка 

 

 В следствие а тези действия ако е избран бутона Потвърди  се отваря 
прозорец като за нова доставка с попълнени някои полета. Не е зададена стойност за с ДДС 
или Без ДДС, затова при отваряне на прозореца за доставката програмата извежда 
съобщение: 

 



        ТИС „Детелина” 
Модул „Доставки”    

27 
 

 
Фиг. 44. Избор при започване на доставка (с или без ДДС) 

 
 При избор на бутон Yes доставката ще бъде със ДДС, а при избор на  No – без ДДС; 
При импорта цените които се импортират са от документа „Заявка за доставка“ 
 
 В отворилия се прозорец за нова доставка са попълнени полетата за контрагент, с контрагента 
избран в заявката. Той може и да се промени. Датата, типа на документа и основанието също могат 
да бъдат променяни. Не може да се промени склада, за склад е избран зададения в заявката. Могат 
да бъдат добавяни други артикули и да бъдат променяни количествата и цените на заявените, както 
и партидите на тези артикули които работят с такива.  
 Доставката се приключва по същия начин, както обикновена доставка (виж т. 2.6). 

8. Импорт от файл 
Доставка може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат. 

Името му е DeliveryImport.txt и се намира в директорията ..\Administrator\Temp. При стартиране на 
модула Доставки с предварително избрани артикули, този файл се създава автоматично. Дори и 
след това операцията да бъде отказана файлът съществува и може да бъде импортиран, т.е. не е 
необходимо да се започва отново същата доставка, а може само да се направи импорт на този 
файл. 

След като файла вече съществува, импортирането става като от главното меню на модул 
Доставки се избере Операции / Допълнителни / Импорт от файл. Отваря се прозорец като при 
стартиране на модула с предварително избрани артикули и от тук нататък стъпките до записването 
на доставката са същите.  

9. Импорт от файл (*.dxp) 
 Опцията за Импорт от файл *.dxp може да бъде използвана при обмяна на стоки между два 
обекта работещи със ТИС Детелина, но задължително с еднаква номенклатура. Файловете с 
разширение *.dxp се генерират от модул Изписване, чието описание може да намерите в следния 
файл Sales.docx. За импорт от такъв файл е необходимо да бъдат изпълнени следните условия: 

 Да бъде отворена Нова  доставка; 
 Да бъде попълнен номер на документа ида бъде поставена отметката за цените в заглавния 

блок на  Включен ДДС по начина описан в т.2.1; 
 След като са изпълнени посочените условия се натиска бутона Импорт от файл (*.dxp) 

, намиращ се в долната част на прозореца до бутоните за приключване. 
Програмата отваря прозорец в който трябва да намерим предварително създаденият и записан 
някъде на компютъра файл. След посочването на файла и неговото потвърждение данните от него 
(количества и цени) се зареждат в частта с артикулите, а в заглавния блок се визуализира името на 
изпращащата фирма и типа на документа с който се изпраща както и датата на документа. Данните 
могат да се редактират преди приключването ако е необходимо. При този импорт не се прехвърлят 
партидите на артикулите и е необходимо да се въведат допълнително. Процеса продължава със 
стъпките описани по-горе до приключване на документа (виж т. 2.6). 

10. Запис във временен файл 
 При работа с много дълги документи в ТИС Детелина има възможност за временен запис на 
документа с цел предотвратяване на загубата на данни. В модул Доставки това се прави последния 
начин: 

 След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от  главното 
меню на модул Доставки се избира Операции / Запис във временен файл

. Отваря се екран в който да се посочи името на файла и 
мястото в което да бyде записан. Файла е с разширение *.txp. След като се запише файла 
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софтуера извежда съобщение „Успешен експорт във файл --------------.txp”, където с -------.txp 
е изписан пътя и името на създаденият файл. 

 
Фиг. 45. Записа на документ във временен файл 

 
 След потвърждаване на съобщението прозореца се затваря от  и отново се визуализира 

екрана с доставката, като имаме възможност за допълването и редактирането и преди да 
бъде приключена, както и за нов запис във файл ако е необходимо. 

11. Зареждане от временен файл 
 При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.txp, които 
могат в последствие да се заредят отново в доставка. За да се използва тази опция е необходимо 
да се изпълнят следните дейности. 

1.  Да бъде отворен нов (празен) документ за доставка. 

2. Да се избере функцията Зареждане от временен файл  от  
главното меню на модул Доставки / Операции. 

3. Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули с количества 
и цени, доставчик, документ, дата на документа и др. 

След зареждането на файла доставката може да бъде допълнена и редактирана и приключена 
по начините описани в предходните точки. 
При опит за зареждане от временен файл, при условие че отвореният документ не е празен се 
извежда съобщение, при потвърждението на което не се коригира започнатият документ. 

 
Фиг. 46. Зареждане от временен файл. 

12. Импорт от избран файл 
 Доставка може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат. 
Софтуера обработва три различни вида файлове с разширения *.txt, *.ddc и *.html.  Името на файла 
и местоположението му нямат значение. От значение е само разширението и това съответният 
формат да е спазен. 
Импортирането става като от главното меню на модул Доставки се избере Операции / Допълнителни 

/ Импорт от избран файл . Отваря се прозорец за избор документ в който 
е необходимо да се открие и посочи необходимият файл. 
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Фиг. 47. Избор на документ за импорт. 

 
Файловете с разширение *.ddc се създават при работа в мобилни терминали за данни в офлайн 
режим.  
Файловете с разширение *.txt се създават при стартиране на модула Доставки с предварително 
избрани артикули, което е описано в предходната точка. Файлове в този формат може да се 
създадат и чрез използване на функцията експорт към файл от дневниците. 
Файловете с разширение *.html…. 
 
След избора на конкретният файл се отваря прозорец като при стартиране на модула с 
предварително избрани артикули и от тук нататък стъпките до записването на доставката са същите. 

13. Импорт на Мобилни документи 

13.1. Намиране на документа 
 
Импорта на мобилни документи е операция, която се използва при работа с мобилни терминали при 
приемане на доставки. За използването на тази функционалност е необходимо през модул Доставки 
да се стартира опцията от Операции / Допълнителни / Импорт на мобилни документи 

. Отваря се прозореца от Фиг. 49Error! Reference source not 
found.. Първоначално прозореца е празен и е необходимо да се избере периода, в който са 

въвеждани документите, 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 по-кратките 
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. 48Фиг. 54. 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. 48. 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 . Ако 
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 

След натискане на бутон  се извежда списъка с документите Фиг. 50.  
 

 
Фиг. 49. Импорт на мобилни документи 

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.  
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Фиг. 50. Списък с мобилни документи за импорт 

13.2. Избор на документа и попълване на заглавния блок 

След като е намерен и избран документа се натиска бутона . Отваря се нов екран 
(Фиг. 51), в който е необходимо да бъдат попълнени полетата Документ:, No:, От дата:, Склад:, 
Контрагент: и Основание:. Попълването им  е аналогично на попълването описано при нова 
доставка (виж т.2.1). Полето Контрагент: е попълнено, но има възможност за неговата промяна. 

След попълването на полетата и потвърждаване на данните (бутон Потвърди ) се 
отваря нов екран както на нормална доставка но с попълнени артикули идентични с тези от 
избраният документ. В него могат да бъдат редактирани количествата, партидите и покупните цени 
по начина описан в т.2.3 и т.2.4.  

 
Фиг. 51. Данни за доставка 

 
При импорт на документи в които има артикули с договорени цени, използването на които е описано 
в т.2.3.d, то те автоматично се въвеждат в импортираният документ, независимо от въведените от 
мобилното устройство, съгласно въведеният им тип. 

13.3. Запис на документа и приключване 
Процедурата по приключване е идентична с описаната в т. 2.6 – Приключване на доставка.  

14. Обединяване на документи 
 Обединяването на документите е допълнителна операция, която не присъства в стандартната 
инсталация на ТИС Детелина. Използва се за обединяване на няколко еднотипни документа в друг, 
който дублира тяхното съдържание. В модул Доставки може да се използва за обединяване на 
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няколко стокови разписки (неданъчни документи) в една фактура (данъчен документ), както и при 
други специфични ситуации, при които даден документ се получава въз основа на няколко 
предходно въведени документа без промяна на цените и количествата в тях.  

14.1. Задаване на стойностите в заглавния блок. 
 За използването на тази функционалност е необходимо през модул Доставки да се стартира 

опцията от Операции / Допълнителни / Обединяване на документи . 
Отваря се прозореца от Фиг. 52. Попълването на полетата (Документ, От дата:, No:, Основание и 
Контрагент) от заглавният блок е аналогично на попълването им при нова доставка описано в 
т.2.1. При необходимост от „Групиране на артикулите“ отметката трябва да бъде поставена преди 
избора на документите описан по-долу. Поставянето и обединява количествата на артикулите от 
различните документи в един ред, докато в противен случай се записват на отделни редове, така 
както са били въведени в предходните документи. Останалите полета е възможно да бъдат 
въведени или променени и по-късно. 

 
Фиг. 52. Обединяване на документи – основен екран 

14.2. Избор и прехвърляне на документите 
Избора на документите, които желаем да обединим става по следния начин: 

1. Натиска се бутона , след което се отваря справката от екрана на Фиг. 53. 
Първоначално справката е празна. 

 
Фиг. 53. Списък с документи 

 
2. Избира се периода, в който са въведени предходните документи които желаем да обединим, като 

това се прави от бутона  от предварително дефинираните. 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. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-кратките 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. 
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54Фиг. 54. 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; 
 

 
Фиг. 54. 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 . Ако 
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 

След натискане на бутон  се извежда самата справка Фиг. 55. Ако тя е за твърде голям 
период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути. 

 
Фиг. 55. Списък с документи 

 
Важно!!! Периода за който се визуализира справката е по време на въвеждане на документа в базата 
с данни, а не по време на издаване на документа. 

 
3. След като са изведени документите е необходимо да се намерят тези, които ще бъдат 

обединени. За улеснение може да се използва бутона за търсене , като може 
да се търси по всяка една колона от справката. Също така може да се използва филтриране от 
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бутона , като може да се филтрира по Склад, Документ, Основание и Контрагент. Използването 
на филтъра за Офис е безполезно тъй-като там се съдържат данните само за този обект (офис). 
Начините на търсене и филтриране са описани подробно в основния модул Административен 
клиент - Admin_client.docx – Справки артикули.  
4. След като е намерен документа и е избран, е необходимо да бъде прехвърлен в новия документ. 
Възможните начини за това са два: 

 С десен бутон на мишката върху някое от полетата на избраният документ и избор на 

опцията , 
или 
 Натискане на бутона Ins на клавиатурата. 

Не е възможно добавяне на документи заприходени в два различни склада. При опит за добавяне 
на такива се извежда следното съобщението за грешка от Фиг. 56, и отказва прехвърлянето на 
документа. 

 
Фиг. 56. Съобщение за некоректен склад на документа 

 
Операцията се повтаря докато се изберат всички желани документи, след което прозореца се 

затваря с бутона Затвори . Броя на добавените (прехвърлените) документи е изписан 

в долната чест на екрана до бутоните за запис .  

14.3. Премахване на документ 
Ако в процеса на обединяване по грешка е добавен документ който не трябва да присъства, то 
неговото изтриване е възможно. За целта е необходимо документа да бъде намерен и селектиран 
в списъка с документи в средната част на екрана на Фиг. 52 (Документи). След това изтриването е 
възможно по два начина: 

 С десен бутон на мишката върху някое от полетата на избраният документ и избор на 

опцията , 
или 
 Натискане на бутона Del на клавиатурата. 

Програмата извежда съобщение: “ Желаете ли да изтриете документ No xxx от обединяването?” и 

очаква потвърждение или отказ (Фиг. 57). При избор на бутона Yes , документа се 

премахва от списъка, докато избора на No  отказва изтриването. 

 
Фиг. 57. Съобщение за изтриване на документ 

 

14.4. Приключване на документа 
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Както и при въвеждане на доставка Обединяването може да бъде приключена по два начина – с 
отпечатване или без. Преди да се приключи документа е необходимо да бъде попълнен заглавният 
блок описан в т.14.1. В противен случай се извеждат информационни съобщения, които указват кое 
точно поле не е попълнено и софтуера ни връща за попълването му. 

   
Фиг. 58. Предупредителни съобщения 

a. Запис без печат. 

За да се запише доставката без печат трябва да се избере бутон  . Програмата 
извежда съобщение: “Желаете ли да приключите обединяването?”. То трябва да се потвърди, за да 
се изведе прозореца за плащане към доставката (Фиг. 60).  
 

 
Фиг. 59. Съобщение за при приключване на обединяването 

 
В противен случай, ако се откаже с бутон No, потребителя може да продължи с добавянето на 
документи към обединеният и да го откаже или запише по-късно. Когато се потвърди съобщението, 
програмата извежда прозорец Плащане. Значението на полетата и начина на приключване е описан 
в точка 2.6. 
 

 
Фиг. 60. Плащане на обединяването 

 

След като потребителя потвърди плащането (бутон )  се извежда съобщението на 
Фиг. 61, при което доставката е записана. 
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Фиг. 61. Съобщение за успешен запис на обединяването 

b. Запис с печат. 

За запис с печат се избира бутона  , при което се преминава отново (като при 
запис без печат) през прозорците за потвърждаване и приключването на обединяването и за 
плащането към него описани в предходната точка. След потвърждаване на плащането излиза 
информативен прозорец че документа е записан (Фиг. 61), след което в зависимост от направените 
настройки за печат софтуера ще използва различни варианти за отпечатване. Шаблона за 
отпечатване е специфичен и е необходимо да бъде наличен в папката със шаблоните. При липса 
на такъв програмата дава грешката от Фиг. 62. Необходимо е темплейт файла да бъде поставен в 
съответната директория. При опцията Без печат направена в настройките, 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 доставки). 

 

 
Фиг. 62. Съобщение за неоткрит шаблонен файл 

След записването на обединеният документ, първичните документи не изчезват от програмата. Те 
са отбелязани със статус Сторниран и може да бъдат прегледани през всички видове дневници. 

14.5. Отказ от обединяване преди записването на документа 
 При избор на бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на 
обединяването, плащане или предпечатен преглед потребителя се връща в основния прозорец на 
доставката и може да прави корекции. Ако желае да откаже изцяло доставката трябва да избере 

бутона Затвори  в прозореца с данните на документа. Другия вариант е да затвори 

прозореца по стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл  или клавишната 
комбинация Alt+F4. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Имате започната 
операция. Желаете ли да я откажете?”. При потвърждението му обединяването ще бъде 
окончателно отказано и прозореца ще бъде затворен. 
 

 
Фиг. 63. Информационно съобщение 

 
Внимание!!! Тъй-като обединяването на документите не прави разлика между отделните типове и 
документи, както и това от кой доставчик са първоначалните документи е възможно да се обединят 
няколко документа от различни доставчици, както и да се обедини вече обединен документ. 
Работата с модула трябва да е изключително внимателна понеже операцията е НЕОБРАТИМА. 
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15. Добавяне на артикулите в списък за печат 
 За улесняване разпечатването на етикети за артикулите е оставена възможност за добавяне 
на артикулите от доставката в списък за печат посредством поставянето на отметката в заглавната 
част. Съществуват няколко възможни варианта при генериране на списъка. Избора им е от менюто 

на бутона  намираш се до флага за активиране и е между следните опции: 
 Всички артикули – добавя всички артикули от доставката в списъка за печат; 
 Артикули с нова продажна цена – добавя в списъка за печат само артикулите с нова 

продажна цена; 
 Артикули с нова покупна цена – добавя в списъка за печат само артикулите с нова покупна 

цена; 
 Артикули с промяна в цената – добавя артикулите с променени покупни и продажни цени в 

списъка за печат. 
Важно е да се отбележи че в списъка за печат може да се добавят артикули от максимум 10 
доставки. При запълнен списък за печат системата дава съобщението от Фиг. 64 и отказва 
записването на документа. За да се добави и този документ е необходимо да бъдат изтрити някои 
от документите от модула за печат на етикети, работата с който е описана във файла 
Aditional_operation.docx т.1.8. 
 

 
Фиг. 64. Съобщение за препълнен списък за печат 

16. Получаване на дебитни и кредитни известия 
 Получените дебитни и кредитни известия, могат да бъдат въведени като се използва модул 
Доставки. Така ще  бъдат коригирани количествата на артикулите в склада. Прозореца за кредитно 

известие се отваря с бутон  , а за дебитно с   или с избор на съответната операция от менюто 

Операции  на модула -  или . 
 
 Прозореца на известието е подобен, на този на доставката. Трябва да се зададат данните за 
документа: Тип на документа, Номер, Дата, Склад, Контрагент, Основание, и да се прехвърлят 
артикулите със съответните им цени и количества, по начина описан в т. 2.3. 

16.1. Дебитни известия 
 При прехвърляне на артикула се избира каква ще бъде корекцията и се задават стойностите в 
полетата Доставено: и Разлика пок.ц с ДДС. 
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Фиг. 65. Въвеждане на артикул в Дебитно известие 

 
o Ако няма поставена отметка за Промяна на количество, ще бъде коригирана цената с 

въведената в полето Разлика пок.ц с ДДС на количеството въведено в полето Доставено 
(ако е при започване на операцията е избрана работа Без ДДС, в полето ще трябва да се 
въведе корекцията без ДДС); 

o Ако има поставена отметка за Промяна на количество, количеството зададено в полето 
Доставено ще бъде въведено в склада на цената записана в полето Покупна цена с ДДС. 

o В частта за покупна цена може да се смени начина на калкулирането и спрямо желаните, а 
в съседното поле се вижда старата цена както и новата прекалкулирана цена спрямо 
заложените количества и цени. 

o В полето коментар аналогично при въвеждането на доставка може да се въведе 
допълнителна информация относно въведеният артикул и данните. 

 От бутона  се извежда справка за последните доставки за този артикул, количеството на 
които би покрило въведеното количество в Дебитното известие. В справката може да се филтрира 
по Доставчик и по склад поставяйки съответните отметки. 
 Приключването на Дебитното известие е аналогично на приключването на Доставка описано в 
предходните точки. 
 Сумите по плащанията за получените дебитни известия ще попаднат в частта Разходи на 
касовия отчет в модул каса. 

16.2. Кредитни известия 
 За кредитни известия се задават също дали щя бъде променяно количеството по доставката 
стойностите в полетата Доставено:, и Разлика пок.ц с ДДС. Екрана е аналогичен с този на Дебитни 
известия. 
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Фиг. 66. Въвеждане на артикул в Кредитно известие 

 
 

o Ако няма поставена отметка за Промяна на количество, ще бъде коригирана цената със 
зададената разлика на количеството въведено в полето Доставено (ако е при започване на 
операцията е избрана работа Без ДДС, в полето ще трябва да се въведе корекцията без 
ДДС); 

o Ако има поставена отметка за Промяна на количество, количеството зададено в полето 
Доставено ще бъде изведено от склада на цената записана в полето Покупна цена с ДДС. 

o В частта за покупна цена може да се смени начина на калкулирането и спрямо желаните, а 
в съседното поле се вижда старата цена както и новата прекалкулирана цена спрямо 
заложените количества и цени. 

o В полето коментар аналогично при въвеждането на доставка може да се въведе 
допълнителна информация относно въведеният артикул и данните. 

 От бутона  се извежда справка за последните доставки за този артикул, количеството на 
които би покрило въведеното количество в Дебитното известие. В справката може да се филтрира 
по Доставчик и по склад поставяйки съответните отметки. 
 Приключването на Дебитното известие е аналогично на приключването на Доставка описано в 
предходните точки. 
 Сумите по плащанията за получените кредитни известия ще попаднат в частта Приходи на 
касовия отчет в модул Каса. 

17. 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; 
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 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       . 

18. 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 (доставка или някакво известие), който не е 
приключен (Фиг. 67). 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. 67. Предупредително съобщение при затваряне на модула 

 

19. 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. 68. Версия на програмата 


