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Системите на Елтрейд ще ви помогнат  
при вземането на компетентни решения за управление на вашия бизнес.   
 
Какво е POS система? 
 

POS (Point of Sale) системата представлява цялостно решение за касово работно място – хардуер и софтуер. Елтрейд ООД проектира и изгражда касови системи според вашите 
специфични нужди и изисквания. Хардуерните елементи, от които ще изградим вашата касова 
система са произведени от световните лидери в POS оборудването. Благодарение на POS 
софтуерът ще имате пълен контрол върху вашия бизнес. 
 
Какво включва една POS система? 
 

Специалистите на Елтрейд ООД ще проектират и внедрят такава система, която 
максимално точно да отговаря на нуждите на вашия бизнес. Базовите елементи на системата 
са компютър или POS терминал с вграден софтуер за управление на продажбите и фискално 
устройство. Допълнителни елементи на системата могат да бъдат:   Дисплеи ( за оператора и за клиента)  Touchscreen дисплей  Клавиатура  Баркод Скенер  Касово чекмедже  Баркод принтер  Електронна везна  POS принтер за бар и кухня  Четец за  магнитни карти  Терминал за събиране на данни 
 Какви елементи ще включва вашата касова система зависи изцяло от натовареността 
на вашия търговски обект и предпочитания начин на работа. Ние ще ви помогнем да направите 
най-правилния избор.  
 
За какви търговски обекти са подходящи POS системите? 
 Касовата система осигурява перфектна организация в абсолютно всеки търговски обект. 
Софтуерните специалисти на Елтрейд ООД са разработили програми за управление на 
продажбите в:  малки и средно натоварени търговски обекти,   големи магазини с няколко касови места,   вериги супер и хипермаркети,   обекти за столово хранене,   ресторанти, барове, кафенета, дискотеки,  аквапаркове. 
 

Системите ДЕТЕЛИНА и ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ са предназначени за управление на малки, 
средно големи и големи магазини. Нашите специалисти ще ви предложат такова решение, което да отговори на специфичните ви потребности, независимо от размера и натовареността на 
Вашия търговски обект. Най-важното за вас са вашите клиенти и ние ще ви дадем възможност 
да ги обслужвате бързо, точно и качествено, дори и в часовете с най-голямо натоварване. С 
помощта на системите на Елтрейд ООД за Вас ще бъде изключително лесно да вземате най-
компетентните решения за развитието на Вашия бизнес!  Лесно и пълно ще следите всички транзакции във Вашия магазин – доставки, движение между складовете, брак, продажби и др.  Ще въведете гъвкава ценова политика с най-разнообразни промоции, надбавки, 
отстъпки, игри, томболи...  Ще автоматизирате процеса на доставки, ще получавате навременна информация за минимални и максимални количества от съответните артикули.   Ще сведете брака до минимум 
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 Ще имате поглед върху печелившите и губещите звена от Вашия бизнес.  С помощта на клиентски карти ще може да създадете и поддържате 
информационен регистър на Вашите клиенти. 

ДЕТЕЛИНА е специално разработена от софтуерните специалисти на Елтрейд ООД за да оптимизира максимално управлението на процеса на продажбите в различни по 
натовареност търговски обекти. Програмата се състои от основен модул и голям брой 
допълнителни модули, така че да бъде максимално пригодена до Вашите специфични нужди. Независимо от броя на касовите работни места ние ще Ви предложим най-подходящото за Вас 
решение. Ако решите да откриете нов търговски обект и да разширите Вашия бизнес, Детелина 
ще върви заедно с Вас. Ако за Вас бързото и прецизно обслужване на клиентите е сред най-
важните приоритети, Детелина ще бъде най-верният Ви помощник. С Детелина вече работят 
някои от най-големите магазини и търговски вериги в България. Защо да са на крачка пред Вас? 

ДЕТЕЛИНА се състои от складово работно място, наречено още бек офис и неограничен 
брой касови работни места. В зависимост от цялостната хардуерна конфигурация, Детелина 
може да управлява касови апарати, POS и фискални принтери, баркод скенери, четци за магнитни карти, електронни везни и др. Тъй като програмата е изградена от различни модули, 
цялостната Ви система може да се променя непрекъснато в зависимост от конкретните Ви 
нужди.  

От складовото работно място, наричано още бек офис се извършва цялостното 
управление на процеса на продажбите и се контролират нивата на достъп до системата. Въвеждат се артикулите (неограничен брой), следят се контрагентите и доставките, складовите 
наличности (минимални и максимални количества), въвеждат се и се променят цени, задават 
се надбавки, отстъпки, промоции, и др.,  извършват се бързи справки и ревизии, значително се 
улеснява счетоводството и цялостното управление на търговския обект. Само с няколко 
операции ДЕТЕЛИНА Ви дава информация за състоянието на Вашия бизнес!  

От касовото работно място се извършват само продажбите. ДЕТЕЛИНА може да работи 
в онлайн или в офлайн режим, така че прекъсването на работа на складовото работно място по 
различни причини да не попречи на продажбите и да не спира работата на Вашия търговски 
обект. 

ДЕТЕЛИНА е съвършено организирана и има дружелюбен потребителски интерфейс, затова за обучението на Вашите служители се изисква минимално време, клиентите Ви са 
обслужени бързо и прецизно, а Вие имате пълен контрол върху целия процес.   

 
 

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЛИНА  
Програмата е специално разработена за изграждане на системи за управление на 

информационните процеси в ресторанти и столове, магазини, барове и др. С помощта на 
ДЕТЕЛИНА  ще управлявате складови наличности, доставки, калкулиране на цени, надбавки, отстъпки и промоции, създаване на рецепти и модификатори за рецепти, оптимизиране на 
поръчките за бар и кухня, управление на парични потоци, минимално забавяне на обслужването 
на клиентите. ДЕТЕЛИНА ще ви помогне да развивате Вашия бизнес в най-ефективната посока, 
без рискове, с максимална сигурност.   

 
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ 
 

ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ е специално разработена за малки и средни търговски обекти – магазини, ресторанти, барове, кафета и др. Програмата улеснява максимално процеса на 
управление на продажбите и дава възможност за максимално бързо и качествено обслужване 
на клиентите. ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ е лесна за инсталиране, благодарение на дружелюбния потребителски интерфейс времето за обучение на персонала е минимално. Софтуерът дава 
възможност за управление на касов апарат, фискален принтер, POS принтер за поръчки към 
бар и кухня, работа с клиентски карти и др. 

ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ дава възможност за работа с неограничен брой артикули, пълно проследяване на доставките, следене на складови наличности – минимални и максимални 
количества, създаване на различни видове надбавки, отстъпки, промоции, контрол върху работата на персонала.  
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I.Вход в програмата 
1. Потребителско име и парола 

При стартиране на програмата се изисква да се въведе потребителско име (user name) 
и парола. Същата може да се стартира чрез препратката „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” върху десктопа. 
Иконата й изглежда като детелина.  

 или  
Ако няма такава препратка, потърсете на някой от харддисковете на компютъра 

директория с име DetelinaLight5. В нея се намира файла  SinglePOS.exe, който трябва да се отвори. Ако до сега програмата не е била стартирана или не са променяни настройките се влиза 
с: 
 
 
 
 След като веднъж програмата е стартирана, могат да се променят настройките й, да се 
промени паролата на потребителското име по подразбиране и да се въведат нови потребители 
на системата. 

За работата на програмата са необходими регионалните настройки, описани в т. XV. 
(Регионални настройки на Windows, необходими за правилната работа на фискално 
устройство свързано с компютър). Ако текущите регионални настройки са различни от 
посочените, при стартирането програмата предлага да ги промени автоматично. При отказ на 
потребителя, работата с програмата се прекратява. 
 !!! Ако това е първото стартиране на програмата след инсталирането й, преди да се 
изиска въвеждане на потребителско име и парола ще е необходимо първоначалното й 
инициализиране. В отворилия се прозорец за инициализация трябва да се потвърди изведения 
номер - Фиг. 2. 
 

 
В при некоректно въвеждане на потребителско име и/ или парола, на екрана се извежда 

съобщение: Невалидно име и/ или парола. След избор на бутона ОК (или клавиш Enter на 
клавиатурата) съобщението ще се затвори и може да се направи нов опит за влизане в системата. При три последователни грешки достъпът ще бъде отказан. 

 или  или  
Фиг. 1. Грешки при влизане в програмата.  

От значение е как се въвеждат потребителското име и паролата – с малки и/ или главни 
букви, на кирилица или латиница. Те трябва да се въведат така както са били зададени от 
администратора в Настройки/ Оператори на системата (виж част III, т.2 Оператори на системата). 
 

Програмата работи с хардуерна защита – тапа. Тя е в комплектацията на лицензираната 
версия на програмата и трябва да бъде поставена на USB порт на компютъра. Ако не е 
поставена, програмата ще работи като демо версия, с ограничен брой операции и време на 
ползване. На определен интервал от време ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ показва съобщение, че работи като 
демо версия с оставащия брой операции и време на ползване. 

В демо версията могат да се ползват пълноценно всички функции до изтичане на срока 
или броя операции виж тук. 

Потребителско име: admin 
Парола: 1 
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2. Стартиране на „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” с параметри 
„ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” може да бъде стартирана с няколко различни параметъра и по този 

начин да бъде ограничена нейната функционалност. 
Стартиране с параметър ‘POS’ – потребителя влиза направо в продажби, всички 

други функционалности на програмата са забранени (Изписвания, Доставки и т.н.). Това може 
да се използва за ограничаване на операциите с програмата, т.е. да работи само като терминал 
за продажби. Стартиране с параметър ‘BOS’ - забранява функционалността на 'Продажби', т.е. 
може да се прави всичко, освен продажби. 

Параметъра може да бъде зададен в менюто не десен бутон на иконата препратка върху 
десктопа на компютъра, опцията Properties. В  полето Target, след съществуващия текст трябва 
да се запише параметъра 

3. Първоначално инициализиране на програмата 
За да може да бъде използвана програмата, трябва първоначално да бъде 

инициализирана. Инициализирането става при първото и стартиране. Появява се прозорец със 
съобщение: “Първо стартиране на програмата на този компютър. Желаете ли тя да бъде 
регистрирана?”  и сериен номер, който трябва да бъде потвърден т.е. трябва да се натисне 
бутон  Потвърди . Ако прозореца се затвори с Откажи , то 
програмата няма да бъде регистрирана в системата и няма да може да се дадат права на 
операторите. 

 Фиг. 2. Първоначална инициализация на програмата 
4. Демо версия 

„ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” има демо версията, която позволява създаване и редактиране на 
номенклатури за период от 4 месеца, извършване на сто (100) продажби и общо петдесет (50) 
други операции (доставки, ревизии, изписвания).  

При опит да се запише продажба или операция надхвърляща максималната, 
програмата ще изведе съобщение: “ПРОГРАМАТА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА. Достигнат е 
максималния брой разрешени операции. ОПЕРАЦИЯТА НЯМА ДА БЪДЕ ЗАПИСАНА.”,  но потребителя може да продължи със създаването на номенклатурата (артикули и контрагенти), 
при което ще може да използва вече създадената база в реалната работа (след като закупи 
лицензионен ключ), а не да създава нова.  

При изтичане на времевият период се извежда съобщение „Времето за 
демонстрационно ползване е изтекло. Записването на операции е невъзможно. За да 
премахнете ограничението, моля, поставете защитен ключ и стартирайте ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ отново“.  При това положение единственият възможен вариант за продължаване на работа е 
закупуването на лицензионен ключ и поставянето му на работната станция. 

ВАЖНО!!! При използването на Демо версия извършването на продажби без 
фискално устройство е невъзможна съгласно изискванията на наредба H-18. 

 
II.Изход от програмата 
1. Прекратяване на сесията 

Текущият потребител може само да излезе от програмата без да затваря прозореца й. 
Тогава тя остава активна и изчаква въвеждането на потребителско име и парола на потребител 
(който може евентуално и да е същия). Прекратяването на сесията може да стане по няколко начина:  От меню Файл / Прекрати сесията (...) , като в скобите е посочено 
потребителското име на текущия потребител; 
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 От  бутона  от лентата с бутоните под менюто;  Чрез клавишна комбинация Ctrl+Q. 
2. Окончателен изход от програмата 

 Alt+F4 или бутона  на заглавния ред (стандартните методи за затваряне на прозорец в Windows);  От менюто Файл / ИЗХОД. 
При тези действия се затваря прозореца на програмата и може отново да бъде стартирана от 
иконата на десктопа или директорията, в която се намира. 

III.Настройки на програмата 
В тази част са разгледани настройките на системата, като някои от тях са необходими 

за започване на работата, а други за ефективно използване на възможностите на програмата. 
Затова е препоръчително настройките да  бъдат прегледани още веднъж, след като 
потребителя се е запознал с възможностите на програмата, за да улесни максимално работата 
си с нея. 

1. База данни 
Ако не са направени коректни настройки  на базата данни, системата не може да бъде 

стартирана. Потребителя ще бъде предупреден, че настройките трябва да се коригират. 
 

 Когато свързването към базата данни е невъзможно, програмата предупреждава 
потребителя, който има два варианта:  Retry –  програмата се опитва повторно да се свърже с базата; след пет неуспешни опита, приложението се затваря.   Cancel – приложението е затваря; 
 Това е направено с цел защита от неволна промяна на пътя към базата данни, когато 
пътя е коректен, но съвъра на който се намира самата база все още не е включен. 
* За да се отвори прозореца за настройка на връзката с базата, при избора на Retry трябва да 
се държи натиснат Shift-a на клавиатурата. 

 

 Фиг. 3. Грешка при опит за свързване с базата с данни   
По принцип, при инсталирането на програмата, тя автоматично се свързва към 

локалната база. 
Компютърът, на който се намира базата данни ще бъде наричан сървър. Ако работната 

станция и сървъра са един и същ компютър, то разположението на базата е  локално (трябва 
да се постави отметка пред съответното поле). В противен случай, при отдалечено местонахождение, освен смяната на отметката, трябва да се посочи и името на сървъра (или 
адрес), и протокола за комуникация.  
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 Фиг. 4. Настройки на базата с данни   
Трябва да се посочи и пътя към файла с базата. Той е с разширение .GDB и се намира 

в директорията Database. С бутона , в дясно от полето за задаване на пътя може да се 
потърси тази папка и да се избере файла, след което да се направи тест на връзката с бутона 

. Дори при отдалечено намираща се база, пътя в това поле се задава като 
локален. Последното поле, за попълване е Псевдоним на базата данни и в него може да бъде 
въведено второ нейно име. Задължително трябва да се въведе, за да може да се потвърдят 
настройките. 

Настройките на базата данни могат да бъдат променени и след стартиране на 
програмата, но само от потребител имащ права. Те се намират в основното меню Настройки / База данни. При всяка смяна на работната база данни е необходимо да се въведе коректно 
потребителско име и парола, валидно в новата база. 

2. Оператори на системата 
  От настройките на операторите на системата зависи кой потребител какви права ще има 
и кои нейни функции може да използва. Задават се от основното меню Настройки / 
Потребители на системата . Така се отваря прозорец със списък с всички потребители с информация за номер, потребителско име, име и фамилия, активен 
(ДА/НЕ), дата на въвеждане и дата на редакция. Значението на полетата от таблицата е 
пояснено по-долу в изложението. 

 

 Фиг. 5. Потребители на системата   
По подразбиране съществуват два потребителя ‘admin’ с парола ‘1’ и ‘1’ с парола ‘1’. 

Оператор ‘admin’не може да бъде изтриван, нито да бъдат променяни настройките му. 
Единствено може да бъде сменена паролата му. Препоръчва се това да бъде направено. Само 
оператора ‘admin’ може да смени сам паролата си. 
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2.1. Създаване на потребител 
Нов потребител се задава като в прозореца Потребители на системата се избере 

бутон . Така се отваря друг прозорец – Данни за потребител на системата (Фиг. 
6), в който трябва да се попълнят полетата:  Номер – уникален. Не може да има двама оператора с един и същи номер. По 
подразбиране системата предлага първия свободен след най-големия съществуващ, но може 
да се въведе и друг;  Достъп до функции – не всички оператори имат равни права. До кои функции 
имат достъп се определя от поставените отметки в дясната част на прозореца наречена Достъп 
до функции. Отметка се поставя с натискане на ляв бутон на мишката в квадратчето пред 
опцията. Червеното кръгче пред опцията означава, че тя е функция, която се използва при 
операция “Продажби”, зеленото – достъп до видовете операции, жълтото – всички останали 
функции (тези, които не се използват при операция “Продажби”). По подразбиране няма 
разрешение за нито една функция. За улеснение е може да бъдат създадени шаблони с 
различни типови права за различните типове оператори. След избора на шаблона от падащият 
списък е необходимо да се натисне бутона Зареди  при което на потребителя се задават правата указани в избраният шаблон. Създаването на самите шаблони е разгледано в 
следващата точка – Шаблони потребителски права.  

 Фиг. 6. Въвеждане на нов потребител   
Потребителско име (user name) – задължително се задава. Това е името, което се 

въвежда при вход в програмата и при започване на операция продажби. Затова е добре 
потребителското име да е кратко. Не може да има две еднакви потребителски имена. 
Програмата е чувствителна към малки и главни букви, затова когато се изисква идентификация, 
потребителското име трябва да се напише по същия начин, както е било зададено в това поле; 

Парола – комбинация от букви и цифри. При въвеждането се визуализира с ‘*’ за всеки 
въведен символ; 

Потвърждение на паролата – ако не се въведе същата поредица от символи, 
програмата ще изведе съобщение за грешка и ще очаква коригиране. При въвеждане отново се 
визуализира с ’*’; Име и фамилия – това са данните, които присъстват при издаване на документ (при 
операции “Ревизия”, “Доставки” и “Изписване”) и при отпечатване на касовия бон (при операция 
“Продажби”); 

Избира се бутон , за да се запишат настройките. 
При опит да се въведат недопустими стойности за някое от полетата (например 

дублиращи се потребителски имена или номера на различни потребители, или да се остави 
непопълнено полето потребителско име), при натискане на бутон Потвърди, програмата извежда предупреждаващо съобщение и не позволява да се извърши записа, докато не се 
въведат коректни данни. 
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2.1. Шаблони потребителски права 
 Създаването на шаблоните става от основното меню Настройки / Шаблони потр.права 

. Програмата отваря екрана на Фиг. 7 в който се виждат предварително 
създадените шаблони. При маркиране на някой от шаблоните се виждат правата зададени за 
него. Те могат да бъдат променяни. При добавяне или премахване на дадено право е 
необходимо промяната да се запише с натискане на бутона Запис . Създаването 
на нов шаблон става с натискането на бутона Операции  и избор на опцията 

. Необходимо е да се зададе име на шаблона, да се дадат необходимите права 
след което да се потвърди с натискане на бутона Запис . Програмата извежда съобщение “Потвърдете за запис на нов шаблон:‘………….‘“, при потвърждението на което 
името на новият шаблон се появява в списъка. 

 Фиг. 7. Шаблони потребителски права    Правата, които могат да се дадат на различните оператори са описани в таблицата.  
 

 ФУНКЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ПРОДАЖБИ * 
Разрешени свободни отстъпки Оператора ще може да дава отстъпка, при продажба, от 

предварително създадените. 
Разрешени отчети от фискалното устройство Оператора ще може да отчита фискалното устройство от „Продажби” (за фискален принтер) 
Разрешено издаване на служебни 
бележки 

Оператора ще може да приключва бележката служебно 
Разрешено сторно в открита 
клиентска сметка 

Може да отказва артикули (VOID) от текущо започната 
продажба 

Разрешени  допълнителни типове 
плащания 

Ще може да приключва бележката с тип плащане 
различен от „В БРОЙ” (ако има създадени) 

Разрешено сторно в междинно 
приключена клиентска сметка 

Може да прави VOID в междинно приключена клиентска 
сметка 

Разрешен достъп до маси 
отворени от друг оператор 

При ресторантски продажби, оператора ще може да 
работи с маси отворени от друг оператор 

Разрешен печат на копие на бележка Оператора може да прави копия на приключени бележки 
Разрешено издаване на фактури Оператора може да издава фактура при продажба 
ПРИ ОСТАНАЛИТЕ ОПЕРАЦИИ* 
Разрешено редактиране на 
складови номенклатури 

Оператора има достъп до Настройки / Складови 
номенклатури и да ги редактира 
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Разрешено редактиране на 
артикули и групи ** 

Може да добавя, редактира и изтрива на артикул, 
артикулна група, група за печат, рецепта. Също може да 
променя видимите колони в прозореца на артикулите. 

Разрешено редактиране на 
контрагенти, групи и карти за 
отстъпки 

Може да създава, редактира и изтрива данни за 
клиенти, доставчици, карти за отстъпки 

Разрешен преглед на събития Оператора може да преглежда събитията от Дневници / 
Събития 

Разрешен достъп до дневници Оператора може да преглежда дневниците 
Разрешена смяна на  цени на 
артикулите 

Може да редактира цените на артикулите, но не може 
да променя други параметри (освен ако не му е 
разрешено с друга отметка ) 

Разрешени артикулни отчети Има достъп до справките за артикулите 
Разрешено редактиране на 
документ 

Може да редактира документи за доставки и изписвания 
Разрешено сторниране на 
документ 

Може да сторнира документи за доставки, изписвания, 
последна ревизия, касова продажба 

Разрешен достъп до настройки на системата Потребителя ще може да променя настройките на програмата (менюто Настройки с изключение на 
Складови номенклатури – отделна отметка) 

ОПЕРАЦИИ* 
Разрешени „Продажби” Може да прави продажби (бързо маркиране) 
Разрешени „Доставки” Може да въвежда доставки 
Разрешени „Ревизии” Може да прави „Ревизии” 
Разрешени „Изписвания” Може да извежда стока от склада с „Изписване” 
Разрешен достъп до 
номенклатури 

Може да отваря номенклатурите артикули, контрагенти, 
клиентски карти 

Разрешен достъп до отчети на 
оператори и терминали 

Може да прави отчети на оператори и терминали, 
служебно въвеждане и извеждане на суми. 

Разрешен достъп до 
допълнителни справки 

Потребителя ще има достъп до менюто Дневници / 
Допълнителни справки както и до Одиторският модул, без да е нужно да има достъп до стандартните справки. 

Разрешено разпечатване на 
неприключен бон 

Позволява използването на функцията „Печат на бон 
(Ctrl+T)” в продажби. 

Разрешен достъп до собствен 
операторски отчет 

Оператора може да вижда собственият си отчет 
Списъка Достъп до функции 

 
* потребителя трябва да има достъп до типа операция за да използва съответните функции към 
нея.  ** Чрез опцията „Разрешено редактиране на артикули и групи” се контролира и промяната на 
видимите колони в прозореца артикули. Това може да се използва в случаите когато е 
необходимо касиера да вижда артикулите, но управителя на обекта не желае касиера да вижда 
данните за покупни цени, последен доставчик и др. На касиера се дават права „Разрешени 
„Продажби” и „Разрешен достъп до номенклатури”, но не му се разрешава редактиране на артикули и артикулни групи, а управителя предварително подготвя видимите колони със 
собствения си акаунт. Така касиера ще вижда само колоните предварително зададени от 
управителя и няма да има право да ги променя. 
 
 За изтриването на определен шаблон е необходимо да се натисне бутона Операции 

 и избор на опцията . Програмата извежда съобщение “Потвърдете за изтриване на шаблон ‘………‘ “ потвърждението на което премахва избраният 
шаблон от списъка. 

2.2. Редактиране на съществуващ потребител 
Настройките за вече въведен потребител могат да бъдат променяни по следния начин:  В отворения прозорец Потребители на системата (отваря се от менюто 

Настройки / Оператори на системата) се избира потребителя, чиито настройки ще се 
коригират, като се натисне произволен бутон на мишката върху него; 
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 При натискане два пъти бързо на ляв бутон на мишката върху реда на 
потребителя се отваря прозорец Данни за потребител на системата, с попълнените данни 
за редактирания потребител; 

 Правят се необходимите корекции  и прозореца се затваря с бутон  
за да се запишат промените или с , ако потребителя реши да остави старите 
данни.  

2.3. Изтриване на потребител 
За да се изтрие оператор на системата, трябва в отворения прозорец Потребители на 

системата да се избере оператора и да се натисне бутон . Програмата извежда 
предупреждаващо съобщение: “Желаете ли да изтриете оператор: ‘No – (потребителско име) 
име и фамилия ”. След потвърждаването му оператора ще бъде изтрит. 

2.4. Сортиране на таблицата с потребителите 
Таблицата с потребителите може да бъде сортирана по всяка нейна колона, чрез 

натискане на ляв бутон на мишката върху заглавието й. Първото сортиране ще бъде в нарастващ ред, а при следващ избор на колоната – в намаляващ. 
 

Забележка: Когато потребителя е активен, стойността на неговото поле, в колоната 
Активен е ДА в прозореца Потребители на системата. Тогава, ако се направят промени по 
неговите данни, те ще влязат в сила при следващото стартиране на програмата. Т.е. той ще 
завърши текущата сесия при старите настройки. 

3. Складови номенклатури 
 

В Настройки / Складови номенклатури, потребителя може да определи какви да бъдат данъчните групи, типовете плащания (за фискалното устройство), мерните единици за 
артикулите, фиксираните времеви периоди използвани при справките, настройват се 
документите, оказват се причините за корекции на наличности при различните операции, 
задават се отстъпки и надбавки. 

3.1. Данъчни групи 
 При избор на Настройки / Складови номенклатури / Данъчни групи (ДДС) 

 се отваря прозорец, в който могат да се добавят и изтриват данъчни групи. По подразбиране съществуват  въведени данъчните групи използвани в България. След като 
се направят желаните промени по данъчните групи, за да се запишат, прозореца се затваря с 
бутони  и след това  или само . 

 

 Фиг. 8. Данъчни групи   
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a) Добавяне на данъчна група 
Нова данъчна група се добавя с бутон . Тогава се появява нов ред в след 

последната съществуваща данъчна група, чиито полета трябва да се попълнят. Избира се 
полето, като се щракне еднократно върху него с ляв бутон на мишката, при което, то се маркира в синьо и в него може да въведе съответната стойност. Задължителните полета са No:, Име и 
ДДС, като не може да има две данъчни групи с един и същи номер. Полето Описание не е 
задължително, но текста изписан в него, заедно с името на групата се извежда навсякъде, 
където се иска избор на данъчна група. 

Движението между полетата в прозореца може да стане по два начина: 
1) С мишката – при натискане на ляв бутон на мишката върху някое поле, то се маркира в синьо и може да се въведе стойността. След което отново се избира поле с ляв бутон 

а мишката; 
2) С клавиатурата – с клавиш Tab се извършва движение между елементите на 

прозореца. При попадане върху таблицата с данъчните групи, движението между нейните 
полета се извършва със стрелките на клавиатурата. При въвеждане на стойност в полето, тя се 
потвърждава с Enter, за да може да се премине към следващото поле отново със стрелките.   

b) Редактиране на съществуваща група 
Редактирането на група или на кое да е нейно поле става като натисне ляв бутон на мишката върху него, за да се избере и след това се въвежда новата стойност на полето. Ако 

потребителя иска да промени само част стойността на полето трябва да натисне още веднъж 
ляв бутон за да се маркира само текста. Тогава със стрелките на клавиатурата или с мишката 
може да се движи из текста в полето и да се коригира. 

c) Изтриване на данъчна група 
Ако някоя от групите е ненужна може да се изтрие, като се избере с натисне на бутон на 

мишката в някое нейно поле и след това се натисне бутона . Програмата извежда 
предупредително съобщение: Желаете ли да изтриете данъчна група N_; след 
потвърждаването, на което групата ще бъде изтрита. 

Не може да се изтрие данъчна група, която се използва, т.е. има артикули ориентирани 
към нея. Същото важи и за останалите номенклатури. Ако са използвани, където и да е в 
програмата, те не могат да бъдат изтрити. 

3.2. Типове плащания ФУ 
От Настройки / Складови номенклатури / Типове плащания ФУ  се отваря прозореца, в който се редактират възможните за използване типове плащания, за 

фискалното устройство. Съществуващите по подразбиране са В БРОЙ и С КАРТА. 
Добавянето, редактирането и изтриването на тип плащане става по същия начин, като 

при данъчните групи (виж предишната точка). Задължителните полета на тази номенклатура 
са No, Име, Курс, Валута. Номера на типа плащане отново е уникален. Полето Основно е само 
информативно. Основното плащане е винаги В БРОЙ и не може да се променя, нито да се 
изтрива. 

За всеки тип плащане трябва да се зададе номер и име за фискалното устройство. 
Програмата по подразбиране предлага номер едно. Стойността се променя с избор от падащия 
списък. Съгласно наредба H-18 валидните номера на плащания за фискално устройство са от 
1 до 11. В програмата може да има неограничен брой типове плащания, но всички те трябва да 
имат номера за ФУ от едно до 11.  
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 Фиг. 9. Типове плащания   
3.3. Видове плащания БОС  

 От тази номенклатура се настройват видовете плащания при изписване на стоки от 
склада. Избира се от Настройки / Складови номенклатури / Видове плащания

. Плащанията по подразбиране са В БРОЙ и ПО БАНКОВ ПЪТ.  

 Фиг. 10. Видове плащания   
Добавянето, редактирането и изтриването става като при разгледаните до тук номенклатури 
(виж 4.1. Данъчни групи.). Всички полета са задължителни, а номерата на видовете плащания 
трябва да са уникални. 

3.4. Мерни единици 
В Настройки / Складови номенклатури / Мерни единици  се задават допълнителни мерни единици улесняващи работата на потребителя. Съществуващите по 

подразбиране са:  Бр. (брой) – работи само с цели количества;  Кг. (килограм) - работи и с дробни стойности;  Л. (литър) – работи с дробни количества.  

 Фиг. 11. Мерни единици  
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a) Добавяне на мерна единица 
Добавянето на мерна единица става с избор на бутон . В появилия се ред 

трябва да се попълнят полетата:  Номер – задължително поле. Номерата на всички мерни единици трябва да са различни;  Означение – това са символите, които се изписват при избор на единицата навсякъде в програмата;   Описание – полето не е задължително.  Само цели количества – от бутона със стрелката, в дясно от полето се избира ДА или НЕ. Ако единица е отбелязана за работа само с цели количества, то за артикулите, които 
са с нея ще може да се правят продажби, доставки и ревизии само по цели единици. 

b) Редактиране на мерна единица 
За редактиране на поле на мерна единица, се избира съответното поле с двойно 

натискане на ляв бутон на мишката, за да стане достъпно за писане. Въвежда се новата 
стойност и се потвърждава с клавиш Enter на клавиатурата. 

c) Изтриване на мерна единица 
Мерната единица се маркира (натиска се бутон на мишката върху нея) и се избира бутон 

. 
3.5. Документи 
При редактирането на тази номенклатура се задават използваните в програмата 

документи. Това могат да са както документи, които се разпечатват, така и такива които, не се 
разпечатват, а примерно се получават. При работа с програмата, когато е необходимо да се 
избере тип документ, това става чрез посочването му в падащ списък. За да е наличен 
документа в падащия списък, то той трябва преди това да е бил въведен в Настройки / 
Складови номенклатури / Документи . 

 Фиг. 12. Документи   Добавянето, редактирането и изтриването на документ е като при останалите 
номенклатури разгледани до тук. Значението на полетата е следното:  Номер – задължително поле. Стойността в него трябва да е различна за всеки 
документ;  Наименование – също задължително поле. Името зададено в него се изписва на 
останалите места  в програмата, когато е необходимо да се избере документ;  Описание – записва се допълнителна информация за значението на съответния документ. Полето не е задължително и информацията в него фигурира само тук; 

За тази номенклатура също важи, че не може да се изтрие документ, който се използва. 
3.6. Времеви периоди 
Времевите периоди, които се използват при справките се задават първоначално от 

Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди . Това са строго 
фиксирани периоди, които се използват по-често и е по-лесно вместо да бъдат задавани като произволни периоди с определяне начална, и крайна дата, и час да се избират от меню. 
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Прозореца, в който предварително се задават, съдържа два основни бутона под заглавната 
лента – Часови периоди и Времеви периоди, за превключването между двете. 

 

 Фиг. 13. а) ЧАСОВИ ПЕРИОДИ  Фиг. 14. б) ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ 
a) Часови периоди 
Когато е избран бутон Часови периоди  (избрания бутон е хлътнал), в прозореца е таблицата на часовите периоди (ЧП) и тогава те могат да се редактират, 

добавят и изтриват. Добавянето става с бутон Добавяне и попълване на полетата 
в новопоявилия се ред. 

По принцип може да съществуват препокриващи се във времето часови периоди, но 
трябва да се има в предвид, че операциите направени за общия интервал от време и за двата 
периода ще влизат и в справки направени и за двата периода. Ако например справката е за 
продажби сумата от продажбите от двете справки ще бъде повече от всички продажби за двата 
периода точно с продажбите общи и за двата интервала 

Тогава добре е ако има два последователни периода, края на първия да се разминава с началото на втория с една секунда. Ако това не е така, а например първия завършва в 12:00:00 
и втория също завършва 12:00:00, то тогава те имат една обща секунда При извършване на 
продажба попадаща точно в тази секунда (въпреки, че е малко вероятно), тя ще попадне в 
справките и за двата периода. 

Редактирането и изтриването е аналогично на това при останалите настройки.  
b) Времеви периоди 
При избран бутон Времеви периоди , се добавят допълнителните времеви периоди по следния начин: 

1) Натиска се бутон Добавяне ; 
2) Въвежда се име на периода (полето ВП наименование); 
3) Избира се единица (денонощие, седмица, месец, година), с която ще се измерва 

периода, в полето ВП мярка (натиска се ляв бутон на мишката, два пъти бавно в полето, за да 
се появи стрелката и с нея се избира от възможните); 

4) В полето ВП начало се въвежда броя на мерните единици, преди които е започнал съответния период спрямо текущия момент; 
5) В полето ВП дължина се въвежда броя мерни единици, който продължава 

периода; 
6) След натискане на бутон Запис  в полето Тек. стойност се 

визуализира периода, който се формира според въведените стойности спрямо текущия момент. 
Това поле служи на потребителя да прецени дали периода който е задал е всъщност желания. 
Ако не е, може да редактира предишните полета и пак да провери. 

3.7. Основания за корекция на наличности 
За промяната на наличните количества на стоките трябва да има причина. Обикновено 

това е извършването на някаква операция над тях (Доставка, Ревизия или Изписване). По 
подразбиране например основанието за корекция на наличност при доставка е нормална 
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доставка, но може да се зададе и друга от  Настройки / Складови номенклатури / Основания 
за корекция на наличности .  В този прозорец, в лявата част има отделен бутон за всеки тип операция. При избор на 
бутона в дясната част на екрана се виждат съществуващите причини за съответната операция 
и могат да се задават нови, да се редактират, и изтриват. Това става както при останалите 
номенклатури. 

Не може да се извърши операция, за която няма зададена причина. При опит 
програмата ще изведе предупредително съобщение, а потребителя ще трябва да създаде основание, ако иска да извърши действието. 

 

 Фиг. 15. Основания за корекция на наличности   
3.8. Свободни отстъпки / надбавки 
Свободните отстъпки и надбавки се правят от терминала за продажби, но преди това 

трябва да са били зададени в Настройки / Складови номенклатури / Свободни отстъпки/ 
надбавки  и съответния касиер, който работи на терминала трябва да има разрешение да прави отстъпки (задава се при настройките на потребителите – 
виж част III, т.2 Оператори на системата). Не съществуват отстъпки/ надбавки по 
подразбиране. 

Добавянето, редактирането и изтриването им става по познатия вече начин. Значението 
на полетата е следното:  Номер – задължително поле. Номера трябва да бъде уникален;  Тип – задължително поле. Избира се от падащия списъка след натискане на стрелката, която се появява при избор на полето. Текста от това поле се изписва и на терминала 
за продажби, при избора на отстъпка;  Наименование – текста, който се изписва на терминала за продажби, по който се 
избира отстъпката / надбавката и на касовия бон;   Стойност – стойността на отстъпката / надбавката в проценти;  Описание – поле за допълнителен, пояснителен текст, който се вижда само в този прозорец. 

 Фиг. 16. Номенклатура ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ  
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3.9. Задачи за изпълнение 
В ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ съществува възможност потребителя да създаде подсещания за 

задачи, които трябва да се изпълнят от Настройки / Складови номенклатури / Задачи за 
изпълнение . Задачите за изпълнение се появяват автоматично, на 
основния екран на програмата в определен интервал от време преди времето за изпълнение 
зададени от потребителя.  Те имат цел само да информират и не е задължително да са обвързани с работата на програмата. 

a) Нова задача за изпълнение 
С избор на менюто Настройки / Складови номенклатури / Задачи за изпълнение се 

отваря прозореца със списъка със задачи, от където се извършва добавянето, редактирането и 
изтриването на задачите. 

Нова задача се добавя с бутон Добави. Задават се: 
Описание – текстът, който ще се показва при появата на задачата; 
Валидност – дали да е валидна само за определен интервал от време (виж примера от 

Фиг. 17) или за неограничено време; Тип : 
 Ежедневна – задача, която трябва да се изпълнява всеки ден по едно и също време 

или на определен брой дни; 
 Седмична – задача, чиято цикличност е на седмичен принцип; Примерно всеки вторник; 
 Месечна – задача, която се изпълнява на определен ден от месеца; 
 Годишна – задача, която се случва на определен ден от годината (например подсещане 

за годишен каталог); 
Начин на показване – определят се колко дни преди събитието да се появи подсещането 

на основния екран и дали изобщо да се показва. Може да се запише и допълнителен коментар. 
 

 Фиг. 17. Добавяне на нова задача за изпълнение 
b) Редактиране и изтриване на задача за изпълнение. 
Редактирането и изтриването на задачите се извършва след като се избере самата 

задача от основния списък и се избере бутон  или . 
3.10. Данни за фирмата 
От менюто Настройки /  Складови номенклатури / Данни за фирмата 

 могат да се въведат името, адрес на фирмата, Идентификационния номер 
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и ЗДДС номера на фирмата използваща програмния продукт. Полетата се попълват, като се 
изберат, въведе се желаната стойност и се потвърди. Въведените в този прозорец данни ще се 
изписват при издаване на документи чрез програмата (например – фактура при продажба).  

!!! Рекламните редове за касовата бележка печатана от фискалното устройство са 
различни – те се задават при въвеждане на устройството в експлоатация от сервизната фирма.  

Могат да се въведат още МОЛ,  Банка, BIC код, Сметка лева IBAN. Номера на офиса е 
винаги „1”. Данните се записват с бутона  преди да се затвори прозореца с бутон 

. 
 

 Фиг. 18. Данни за фирмата 
4. Системни настройки 

4.1. Настройки за нови артикули 
 

Тъй като някои параметри , задавани при създаването на артикулите са общи за тях, за 
улеснение на потребителя е дадена възможност, те да се задават като стойности по 
подразбиране в Настройки / Системни / Настройки за нови артикули 

 и те се вземат предвид само при създаване на нов артикул. Ново отворилият се прозорец има два таба: Стойности по подразбиране и Дължина на касовото 
име. 

a) Стойности по подразбиране 
Ако следващите артикули, които ще се въвеждат ще са от Б данъчна група, 

минималното количество за всеки от тях трябва да бъде 50 бр., максималното 100 бр. и ще се 
работи с бройки, това може да се зададе в таба Стойности по подразбиране  (показан на Фиг. 
19). Тогава при самото създаване на артикула, тези стойности ще бъдат изписани в съответните 
полета и следователно въвеждането на артикулите ще става по-бързо и лесно. 

 

 Фиг. 19.  Стойности по подразбиране при нов артикул 
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Полетата, за които могат да се задават стойности по подразбиране са: 
Номенклатурни данни:  Данъчна група – избира се от наличните в падащия списък, който се появява при 

натискане на стрелката в дясно от полето (наличните в списъка групи са зададените в 
Настройки / Складови номенклатури / Данъчни групи);  Група за печат – също се избира от падащ списък. Групите за печат се създават в прозореца АРТИКУЛИ. Ако обекта е магазин, тогава продажбите се отпечатват само на 
фискалния принтер и не е нужно да се създава група за печат. При ресторант, в повечето случаи 
е необходимо освен за клиента да се издават бележки и на кухненски принтери и наличието на 
групи за печат е препоръчително.  Забранен за продажба – ако има поставена отметка за някой артикул в това поле, 
от артикула няма да могат да се правят продажби;  Забранен за доставка – поставя се отметка, за да се забрани артикул за доставка;  Забранен за връщане – артикулът не може да бъде върнат в продажби (маркиран в продажби с отрицателно количество) 

Цени:  Продажба на нулева цена – поставя се отметка, за да може артикул да се 
продава на нулева цена  Автоматична цена – ако се постави отметка, при създаването на артикул ще се 
задава процент надценка, при което продажната цена ще се получава автоматично от надценката и покупната цена; 

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

b) Дължина на касовото име 
Във втория таб на настройките за нови артикули Дължина на касовото име, при избор на типа на фискалното устройство (от падащия списък), на което ще се отпечатват продажбите, 

програмата автоматично задава дължина на касовото име. С този брой символи ще се 
ограничава полето Касово име, при въвеждането на артикула. 

При настройките, също е възможно да се регулира дължината на името с бутоните със 
стрелките в дясно от разглежданото поле или като се въведе директно стойност от клавиатурата. 
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 Фиг. 20.  Дължина на касовото име  
4.2. Настройки печат 

 В  Настройки / Системни / Настройки печат  трябва да се 
установят настройките за печат на документи и справки. 

a) Печат на документи 
Тези настройки са за начина на печат през бланки, при приключване на Доставка, 

Изписване или Ревизия. По подразбиране е избрана опцията „Преглед WINDOWS”, което 
означава, че при приключване на операция с печат, документа за нея ще бъде изведен в предпечатен изглед. Останалите опции са:  Без печат – дори при приключване с печат, документ няма да се разпечата;  Печат DOS – документа ще се разпечата директно на принтера указан в полето „Път към принтера под DOS” в същия прозорец;  Печат WINDOWS – документа ще бъде разпечатан на принтера по подразбиране в Windows. 

Последната опция в прозореца – „Дизайн” печат на документи” се използва за 
настройване на бланките. Когато е включена, бланката на документа се отваря във вид за 
редактиране и може да бъде променяна. 

 

 Фиг. 21. Настройки печат на документи  
Броя копия важи за всички документи при приключване на операция. Съществува още 

една възможност за определяне на копията и това е чрез Page обектите в бланките. 
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b) Печат на справки 
Печатът на справки може да бъде осъществен като експорт във файл (Excel, Текстови 

файл, експорт към Internet Explorer) или директен печат на принтера (виж XIII.4.5 Общи 
положения, Бутон Печат и отпечатване на таблици).    

Ако съществува принтер, на който ще се печатат справки в МS-DOS режим, пътя до него 
се задава във втория таб на прозореца за настройки за печат. Ако принтера е свързан към 
компютъра, на който се правят настройките (т.е. локално), стойността в това поле е “LPT1” (това е стойността по подразбиране). В противен случай трябва да се зададе пълния път до принтера 
(име на компютъра / име на принтера, така както се вижда по мрежата). 

 Фиг. 22. Настройка печат на справки 
4.3. Допълнителни настройки 
Допълнителните настройки, намиращи се в Настройки / Системни / Допълнителни 

настройки  се отнасят за работата със серийни номера, закръгление при изписване и метод по подразбиране за изчисляване на новата покупна цена на 
артикула от доставката, както и някои други като запис на логове и запаметяване на 
потребителите при вход в системата.  
Серийни номера 

Задължително въвеждане на сериен номер за артикулите с такъв – ако тази отметка 
е поставена, при всяка операция променяща количеството на артикула, ще е задължително 
въвеждането на сериен номер. Важи само за артикулите, които работят със серийни номера;  

 Фиг. 23. Серийни номера. 
Доставки 

Настройката за закръгление на покупната при доставка задава броя символи след 
десетичния разделите покупната цена, т.е. определя се до кой знак да бъде закръглена цената. 
Важи само за документа, покупната цена в картона на артикула остава с точност до 4 знака. 
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При доставяне на артикул, в повечето случаи покупната цена е различна от предишната. 
Възниква въпроса – Как да бъде изчислена новата покупна цена за артикула?  Да се приравни на цената от доставката (Последна цена)  Да се пресметне като средно претеглена, в зависимост от текущата цена и 
количество в склада и доставната цена и количество;  Да се сметне като средно аритметична между текущата цена и цената от 
документа.  Без промяна на цената – цената на артикулите няма да бъде променена независимо от новата покупна цена. 

В тази секция може да се зададе метод за калкулиране по подразбиране, за да не бъде 
избиран при всяка една операция. Ако не е възможно да се използва метода по подразбиране 
(например няма количество в склада за да се пресметне средно претеглена цена) се използва винаги цената от документа за доставка. 

 Фиг. 24. Допълнителни настройки - доставки. 
Изписване 
 В тази секция се задава броя символи след десетичния разделите за продажната цена 
при изписване, т.е. определя се до кой знак да бъде закръглена цената; 
 

 Фиг. 25. Допълнителни настройки - изписване.  
Други 
 В секцията има няколко настройки свързани с влизането на операторите в системата и 
проверка за дублиране на номера на терминала. Възможността за запаметяване на последният влязъл потребител и за визуализация на потребителското име със ***** са сред опциите 
предотвратяващи използването на чужди потребителски имена за вход в системата.  
Опцията за проверка за дублиране на номера на терминала е сред настройките, които 
подобряват проследяването на продажбите и предотвратяват смесването на продажбите.  
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 Фиг. 26. Допълнителни настройки - други. 
Логове 
 В тази секция са добавени настройки за запис на логове при различни операции в системата. Колкото повече логове има записани толкова по-лесно проследяване. Важно е да 
знае че записа на логовете води до по-бързо увеличаване на размера на базата с данни. 
 

 Фиг. 27. Допълнителни настройки - логове. 
4.4. Статистика на база данни 

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

 Фиг. 28. БАЗА ДАННИ - статистика. 
5. Архивиране на данни 

Архивирането на данни се извършва само на сървъра (т.е. на компютъра, на който се 
намира базата данни). За да се направи архивиране или възстановяване от архив се избира от 
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главното меню Настройки / Архивиране на данните . От прозореца, който се отваря (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни – виж Фиг. 29) също може да се 
зададе да се извършва автоматично архивиране в определено време. 

Под заглавния ред на прозореца има информация за името на сървъра с данни. Както 
вече беше казано архивирането – автоматично или ръчно, и възстановяването на данни от архив се прави само на сървъра. Затова, в полето под заглавния ред трябва да пише Локален 
Localhost. В противен случай, потребителя не може да извърши действията. 

Целта на архивирането е да се запази въведената номенклатура и документите за 
направените операции в отделен архивен файл. Той обикновено се намира в … 
..\DetelinaLight\Database\DataBackup\ELTRADEBACKOFFICEdd_mm_gg-HH_MM.gbk, където на 
символите с удебеления шрифт отговарят от текущата дата и час в момента на архивиране (dd – ден, mm – месец, gg – година, HH – час, MM - минути). В този файл се съдържа всичко 
въведено в системата, до момента на архивиране и ако поради някаква причина пропадне 
базата данни, то тя ще може да бъде възстановена от този архив. Разбира се, ще се възстанови 
само това, което е записано в архива. Всичко останало, което е било правено след създаването 
на архива (след датата и часа, посочени в името на файла) ще трябва да се възстанови ръчно. 
Като има в предвид това, потребителя трябва да реши на колко време да прави ръчно архивиране или на колко време да зададе то да се прави автоматично. 

5.1. Архивиране на данни 
В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, трябва да бъде избрана страницата Архивиране на данни. Ако не е избрана се избира с натискане на ляв бутон на 

мишката върху заглавието й. Избира се бутон , при което програмата отваря 
прозорец, в който предлага име на файл за архива. Потребителя може да потвърди името с 
бутон OK  или да зададе друго, желано от него име и тогава да потвърди. Трябва обаче ако задава собствено име да има ориентир, по който в последствие ако му е нужен 
архива, да може да го разпознае. 

След потвърждаване името на файла, архивирането започва. То отнема известно 
време, в зависимост от големината на базата данни. По време на архивирането се извежда 
статистика в съответното поле, а когато завърши, статистиката вече не се изписва. Последният 
ред от нея е подобен на: 

 gbak: closing file, committing, and finishing. 305664 bytes written 
След като го види потребителя може да затвори прозореца (с бутон Затвори), защото 

архивирането е завършило. 

 Фиг. 29. Изглед на прозореца за архивиране след приключването му.  
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ВАЖНО!!! Архивиране на данните може да направи всеки един потребител, но 
възстановяването може да бъде само от оператор имащ права „Разрешен достъп до 
настройки на системата” 

5.2. Възстановяване на данни от архив 
Ако базата данни се е повредила, то тя може да бъде възстановена от архив. Трябва да 

се има в предвид, че всичко правено след датата на архива ще бъде загубено. Съгласно 
изискванията към софтуера на последните изменения на наредба H-18 изтриване на данни не е възможно. Поради тази причина възстановяването на данни е операция, която следва да се 
извърши от представител на фирмата инсталирала и поддържаща програмата. 

В прозореца АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни в страницата 
Възстановяване на данни от архив (виж Фиг. 30) може да се видят направените архиви до 
момента.  

 Фиг. 30. Възстановяване на данни от архив  
  В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, страницата 
Възстановяване на данни от архив) потребителя може също да изтрие ненужните архивни 
файлове, като ги избере от списъка и натисне бутон . 

5.3. Автоматично архивиране 
Автоматичното архивиране е услуга, която позволява на потребителя след като я 

активира, да не се грижи сам да създаването на архива. То ще се извършва в предварително 
зададеното време, ако компютъра е включен. Не е необходимо програмата “ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” да 
бъде пусната. 

Активирането на услугата се прави от Настройки / Архивиране, страницата 
Автоматично архивиране (виж Фиг. 31). Услугата трябва да бъде инсталирана и стартирана. 
Какъв е статуса и в момента може да се види от надписа до съответния бутон . 
Той може да бъде: 

 
 Услугата не е стартирана. 
 Услугата е стартирана. 

 
 Ако потребителя смята, че информацията в посочения ред не е актуална може да 
натисне бутон , за да я обнови. 

Услугата се стартира (ако не е стартирана) с бутона  и избор на опцията 
 и се спира с бутон . 
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След като услугата се стартира, трябва да се направят настройките. Необходимо е: 
1) Да се укажат дните, в които ще се извършва. Поставят се отметки пред желаните 

дни от седмицата; 
2) Да се посочи часа, в който ще се извършва в полето Час на архивиране. Трябва 

да се има в предвид, че архивирането е тежка операция и трябва всички останали програми 
работещи със системата да бъдат спрени (отнася се и за терминалите за продажба, и за 
останалите потребители). За това е удачно зададения час да бъде извън работно време; 

3) Трябва да се укаже дали програмата за архивиране на данните да прави 
проверка за работещи потребители. Ако се постави отметка на опцията Проверка за потребители използващи базата данни, програмата ще проверява за такива и ако има, архив 
няма да бъде направен. Поставянето на тази отметка е препоръчително, защото не е коректно 
да се прави архив, когато потребител извършва операции в програмата. 

4) Добре е да се посочи брой дни, след който програмата да изтрие старите архиви, 
за да не се натрупват прекалено много файлове. Десет дни е подходящ срок. 

 Фиг. 31.  Настройки на автоматичното архивиране  
5) Трябва да се натисне бутона , за да се потвърдят. В следствие 

на това програма извежда информиращо съобщение, че настройките са били записани, което също трябва да се потвърди. 
След това може да се затвори прозореца с бутон Затвори. 
Ако поради някаква причина архивирането не е могло да се извърши (например 

компютъра е бил спрян в посочения за архивиране час), програмата ще изведе съобщение 
уведомяващо потребителя, че операцията не е била извършена. В такъв случай потребителя 
може собственоръчно да направи архивирането по посочения начин  в първата част на т. 5 
Архивиране на данни. 

В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ, страницата 
Автоматично архивиране) има още два бутона. С бутона  и избор на опцията 

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

С бутона  и избор на опцията  потребителя може да 
види статистиката от последното архивиране. 
 

IV.Артикули и артикулни групи 
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За по-лесно търсене и по-добра структурираност е удобно артикулите да бъдат 
разделени в артикулни групи по някакъв признак. Групите от своя страна също могат да се 
намират в други групи. За да се отвори прозореца, в който се манипулира с артикулите и 
артикулните групи се избира Номенклатури / Артикули  или бутона ,  
четвъртия от реда с бутоните под главното меню.  В лявата част на прозореца са разположени критерии, по които могат да се покажат 
артикулите: По последен доставчик, Без доставка, Прости артикули, Съставни артикули, 
Артикулни групи и др., а в дясната - артикулите към избрания критерий. 

 
За да може да се работи с артикули и артикулни групи, или да се променя изгледа на прозореца, трябва същият да бъде ОТВОРЕН. Само тогава в главното меню има меню 

Артикули. 
 На Фиг. 32 е представен изгледа на прозореца Артикули със създадена вече 
номенклатура. 

 
 
 
 

 

 Фиг. 32. Примерен изглед на прозореца с артикули и артикулни групи  
 

1. Артикулни групи 
1.1. Създаване на артикулна група 
Необходимо е да бъде избрана групата, чиято подгрупа ще се въвежда. Ако до сега не 

са въвеждани групи, то се избира папката Артикулни групи. След това има два варианта за 
отваряне на прозореца за въвеждане на нова група:  Натискане на десен бутон на мишката върху избраната група и избор на Нова артикулна група от появилото се падащо меню;  От менюто на програмата Артикули / Групи / Нова артикулна група 

. И в двата случая се активира диалогов прозорец, в който е посочено към коя артикулна 
група се добавя новата (виж Фиг. 33). 

 

Заглавен ред на прозореца. В скобите е записана избраната подгрупа, заедно с пътя (групите), през който се минава за да се достигне до нея. 

Таблица с артикули към 
избраната подгрупа. 

       Примерна структура на артикулните групи 

Други критерии, по които могат да бъдат показа-
ни артикулите. 
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 Фиг. 33. Създаване на артикулна група  
Попълват се полетата като единственото задължително е Код. Предложения по 

подразбиране е най-малкия свободен номер, но потребителя може да зададе произволен 
посредством ръчно въвеждане или използване на бутоните . Чрез бутона , кода може да се избере като:   Първи свободен  Първи свободен след текущия  Последен свободен Или да се изведе списъка на заетите със Списък заети кодове.  

Кода на артикулната група е уникален. Затова, ако потребителя зададе номер съвпадащ 
с вече съществуващ, ще се изведе съобщение, че артикулна група с такъв номер вече 
съществува и той трябва да бъде променен. Не е проблем две групи да имат еднакви 
наименования, тъй като те ще са с различни кодове.  

За да се създаде нова група с въведените данни се натиска бутона Потвърди 
,  за да се откаже – бутона Отказ . 

В прозореца АРТИКУЛИ, ако дадена група има подгрупи, пред нейната папка има “+”. За 
да се покажат подгрупите на дадена група трябва да се натисне “+” пред нея. 

1.2. Редактиране на артикулна група 
Избира се групата, която ще се редактира и след това:  натиска се десен бутон на мишката върху избраната група и се избира 

Редактиране на артикулна група  от появилото се 
падащо меню; 

или  от менюто на програмата се задава Артикули / Групи / Редактиране на  артикулна група. 
Отваря се прозорец (изглеждащ като при създаване на група – Фиг. 33), в който е 

посочено, коя група се редактира и се виждат  вече въведените данните за нея. След като се 
направят корекциите се записват с бутона Потвърди . 

1.3. Изтриване на артикулна група 
Група се изтрива като след като се избере с десен бутон на мишката се зададе от 

падащото меню на десния бутон на мишката Изтриване на артикулна група  
 или от менюто Артикули / Групи / Изтриване на артикулна 

група . Трябва да се има предвид, че:  Не може да се изтрие група съдържаща други групи. Трябва първо да се изтрият 
подгрупите.  Не може да се изтрие група съдържаща артикули. Първо трябва да се изтрият 
артикулите към нея или да се прехвърлят в друга група. 

Ако групата може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете 
артикулна група: име (код)?”, което може да се потвърди или откаже. 
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1.4. Търсене на артикулна група 
Артикулна група може да се търси по име. Това става чрез натискане на десен бутон на 

мишката при избрана произволна артикулна група и избор на Търсене на артикулна група 
 или от Артикули / Групи / Търсене на артикулна група. В полето 

се въвежда част от името на търсената група. Ако е намерена група съдържаща в името си 
зададения низ, то на екрана се извежда съобщение “Намерена е: “име на група”. Да продължа 
ли търсенето нататък?”. След потвърждение с Yes, се продължава търсенето в останалите групи. Ако се натисне бутон No се позиционира върху намерената група. Ако не се намери група 
отговаряща на търсенето се извежда съобщение: “Няма намерени данни.” 

1.5. Сортиране 
Сортирането, както останалите действия с артикулните групи става с избор на 

Сортиране  от падащото меню след натискане на десен бутон на мишката при 
произволно избрана артикулна група или от Артикули / Групи / Сортиране . Поставя се отметка 
на желания начин на сортиране (Фиг. 34):  По “Име на групата” или По “Номер на групата” ;  Възходящо или Низходящо. 

Друг начин да се промени вида на визуализация на групите е от Артикули / Настройки 
външен изглед (виж част IV, т. 9.1. Настройки външен изглед). Разликата между двата начина 
е, че сортирането е в сила до следващо сортиране или затваряне на прозореца АРТИКУЛИ, 
докато ако се зададе от Артикули / Настройки външен изглед прозореца ще изглежда по 
същия начин и следващия път при отварянето му. 

 Фиг. 34. Сортиране на групите 
  

2. Артикули 
2.1. Създаване на нов артикул 
Артикул се създава в определена артикулна група, затова първо се избира групата. 

След като се избере групата, в която ще бъде артикула създаването става по един от следните 
начини:  Да се зададе от меню Артикули / Нов артикул; 
или   С натискане на десен бутон на мишката в дясната част на прозореца (виж Фиг. 32), на таблицата с артикулите към избраната подгрупа и избор на Нов артикул 

; Може да се използва и бързият бутон “Ins”. В 
тази част на прозореца е списъка на артикулите към съответната група. Ако те все още 
не са създадени списъка е с един празен ред. 
 
 

Клавиша Ins (Insert) на клавиатурата е бърз клавиш за създаване на нов артикул. Артикулът 
ще бъде създаден в избраната група. Ако не  е избрана група, програмата ще изведе 
подсещащо съобщение. 

Други бързи клавиши са: 
F5 – аналог на бутона „Обнови”. Обновява данните в таблицата с артикулите. 
Shift + P – отваря прозореца за печат на избрани или всички артикули. 

 
Отваря се прозорец в заглавната лента, на който е посочено, към коя група ще 

принадлежи артикула. Прозореца за нов артикул изглежда като на Фиг. 35 Задължителните 
полета са отбелязани с “*” в дясно. Програмата няма да позволи записване на новия артикула, 
ако на са въведени всички задължителни полета. Значението на полетата е: 
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 Артикулен номер (Арт. No) - той е уникален, т.е. не може да има два артикула 
с еднакви номера. Дори артикула да е изтрит (изхвърлен в кошчето) номера му е зает и не може 
да се създаде нов артикул със същия номер, докато не се изтрие окончателно (виж част IV, т. 
2.3. Изтриване на артикул/ и). Номера изписан по подразбиране е най-малкия свободен. Със 
стрелката в дясно от полето  може да се избере първия свободен, първия свободен след текущия, последния свободен или да се извади списъка на всички заети. Последното действие 
може да се извърши и с натискане на бутона със синята въпросителна . Може да се въведе произволен артикулен номер, но ако той съвпада с вече съществуващ при опит за запис ще се 
изведе съобщение, че номера трябва да се промени и записа няма да бъде направен.  Номенклатурен номер – ако не се зададе отделно, то той ще бъде същия като 
артикулния, но с “N” отпред. Тогава ако е бил въведен вече съществуващ артикулен номер и е направен опит за запис, при поправянето му трябва да се поправи и номенклатурния, тъй като 
най-вероятно и той е бил вече зает, т.е. и номенклатурния номер на артикула е уникален. 
Номенклатурният номер обикновено се използва като номер за връзка с други системи.  Име – това е основното име на артикула. То не е уникално, т.е. може да има 
няколко артикула с едно и също име. Те ще се различават по артикулните си номера.  Касово име – изписва се автоматично при въвеждане на основното име на 
артикула, като то се ограничава по дължина в зависимост от фискалното устройство (виж част III, т.4.2. Дължина на касовото име). Касовото име е това което се отпечатва на касовата 
бележка. Като има в предвид това, потребителя може да го коригира, като  използва подходящи 
съкращения, за да бъде ясно отпечатаното на касовата бележка. 

 

 Фиг. 35. Прозорец за нов артикул  
 Данъчна група – с бутона , се отваря падащия списък на възможните данъчни, групи предварително зададени в Настройки / Складови номенклатури / Данъчни групи. По 

подразбиране е ‘(Б) Стоки облагани с ДДС. ’; 
 Група за печат – със стрелката в дясно от полето  се избира една от възможните групи за печат, които са предварително зададени в Настройки / Складови 

номенклатури / Групи за печат.  
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 Годност в брой дни – въвежда се годността на стоката в брой дни. Тези данни се вземат предвид при справките за артикули с изтекъл срок на годност и справките за 
самоконтрол спрямо датата на доставката. Могат да бъдат показвани по два начина: До дата 
или В брой дни, избирано падащия списък на съседното поле Тип на показване. Има опция за 
иползване на калкулатор за определяне на броя дни, през които е годен артикула с натискане 
на бутона .В полето Пример се вижда резултата, спрямо днешната дата.  Търговска марка – аналогично на групите за печат и Данъчните групи полето Търговска марка също може да бъде избрано от предварително въведен списък създаден в в 
Номенклатури / Търговски марки.  Баркодове – При натискане на бутона Баркодове в съответната част се 
визуализират баркодовете добавени към артикула (Фиг. 36). Нов баркод се добавя по следният начин: 
 

 Фиг. 36. Баркодове  
 избира се бутон  или от бутона със стрелката  в дясно, се отваря 

падащото меню и от него се избира Добави. В следствие на това се отваря 
прозорец Нов баркод (Фиг. 37); 

 баркода се въвежда автоматично със скенер или ръчно – цифра по цифра от клавитурата; 
 маха се отметката пред активен, ако баркода няма да бъде активен (при 

сканиране на ПОС системата не го намира); 
 Прозореца се затваря с Потвърди или Отказ.  

 

 Фиг. 37. Въвеждане на нов баркод  
Най-дясното поле на всеки ред за баркод (статус) показва дали въведения баркод е нов. При  въвеждане на нов артикул всички баркодове са такива (току що добавени) и са изписани в 

червено. Когато се редактира артикул старите баркодове са в черно и последното им поле е 
празно. 

С бутона , може да се отвори прозорец, в който да се видят заетите до момента баркодове. 
Баркод може да се редактира като се избере баркода, и се натисне бутон Редактирай 

 или бързо двойно натискане на ляв бутон на мишката върху самия код. И в двата случая се отваря прозореца от Фиг. 37, където трябва да се направят корекциите. 
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Може да се добави баркод равен на артикулния номер освен чрез ръчно въвеждане и 
чрез опциите от падащото меню при избор на бутона , в дясно от синята въпросителна . Могат да бъдат направени настройки на баркода от менюто на същия бутон, като се зададе типа 
му (EAN13 или EAN8) и дали да се пресмята контролната цифра. 

Ненужен баркод се изтрива след като се избере и с бутон Изтрий  или се натисне бутона Delete от клавиатурата. Софтуера извежда предупредително съобщение 
„Желаете ли да изтриете избрания БАРКОД“, потвърждението на което премахва баркода от 
списъка на артикула. 
 Ако потребителя не зададе баркод при създаването на артикула, програмата автоматично добавя такъв, равен на артикулния номер. 

 
 

Теглови баркодове  
„ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ”  може да работи с теглови баркодове. Това са баркодове по стандарта EAN 13, 

започващи с 24, 25 или 28. Те се използват в случаите,  когато дадени стоки се разтеглят на везна снабдена 
или свързана с етикетиращ принтер. Тази везна обикновено се намира на работно място отдалечено от 
терминала, на който се маркират продажбите. Принципа на работа, с тях е следния: 

 
 1. При създаването на артикула му се добавя баркод, който трябва да е равен на артикулния номер, само че е с пет цифри. Ако е необходимо в баркода се поставят нули в начало. 
 2. След разтегляне на артикула, на везната се посочва артикулния му номер и се отпечатва етикет.  
За конкретния модел везна, тази операция става по определен начин. Разбира се, необходимо е 

предварително артикулите да са били програмирани във везната. Това става със специален софтуер за 
съответната везна. 

 3. На терминала за продажби артикула се маркира по баркода отпечатан на етикета, при което автоматично се маркира количеството заложено в баркода. 
 
Тегловните баркодове са вътрешно фирмени, но някои производители ги използват при пакетиране 

на стоките си. Потребителя на „Детелина Лайт” може да се възползва от вече отпечатания баркод, като 
въведе за артикула баркод равен на петте цифри след водещите две.  

Тези баркодове могат да се използват като при продажби, така и при доставки, и изписване. 
 
Допълнителна информация: 
Баркода отпечатан на етикета има следния формат: 

   Везни – избора на бутона Везни отваря нова част от екрана (Фиг. 38Error! 
Reference source not found.), където е необходимо да се въведат данни за артикула необходими при използване и управление на етикетиращи везни в обекта. Данните които трябва 
да се въведат са следните: 
 

 

         Тегловия баркод 
започва с 28, 24 или 25 

       Следващите пет цифри са 
баркода, равен на артикулния 
номер, въведени за артикула 

      Пет цифри за 
количеството в 
грамове 

      Контролна цифра, 
образувана на базата 
на предишните. 
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 Фиг. 38. Везни  Код за везна - Ако артикула ще се продава и от везна, трябва да се въведе и код 
за везна. Както при артикулния номер, не може да има два еднакви такива кода и за улеснение 
при въвеждането се използва  в дясно от полето. При въвеждането на кода за везна трябва 
да се има в предвид, какъв модел е използваната. За различните видове и модели везни 
кодовете са различни. Особеностите за кодовете обикновено са описани в използваният 
драйвер за управление на везните. Примери: За BIZERBA, кодовете са задължително пет 
цифрени. Ако потребителя иска номера да бъде ‘123’, от трябва да го въведе във вида ‘00123’. 
Везните ELICOM EVL, поддържат само кодове от  1 до 175, а TEC SL6300 поддържат всякакви 
номера от 1 до 99999. Списък със заетите номера може да се извади и с натискане на синята 
въпросителна . 

 Предназначен за везни. Избира се бутона , в дясно от съответното поле. Така 
се отваря прозорец с номерата на везните - Фиг. 39. 

 Фиг. 39. Предназначен за везни  Поставя се отметка срещу номера на везните, от които ще се продава въвеждания артикул. 
Може да се използват бутоните  и , за маркиране съответно на всички или нито един терминал. 

 Прозореца се затваря , в горния му десен ъгъл или с Alt+ F4.   Етикети - избора на бутона Етикети отваря нова част от екрана (Фиг. 40Error! 
Reference source not found.), където може да се въведат допълнителни данни (текстове), които 
да бъдат използвани при отпечатването на етикети. Данните са три текстови полета в които 
може да се въведе състав, производител или друга необходима информация. 

 Фиг. 40. Етикети   Последен доставчик – в това поле се изписва името на последния доставчик, от 
който е доставян дадения артикул. В дясно от него, чрез натискане на бутона със синята 
въпросителна  може да се видят данните на този доставчик (Идент. No, ЗДДС No, МОЛ, 
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адрес и т.н.). Прозореца с данните на доставчика се затваря с хиксa, най-горе в дясно или чрез 
натискане на бутона ESC от клавиатурата.  Флаг Забранен за продажба – флаг ако е отметнат, артикула не може да се продава  Флаг Забранен за доставка – ако е отметнат, артикула не може да се доставя  Флаг Забранен за връщане – ако е поставена отметката, не се позволява 
маркиране на артикула с минусово количество и връщане то му от клиента;  Без продажба в минус – ако този флаг е отметнат, то има два случая, при които артикула не може да бъде продаван:  

- текущото налично количество на артикула е нула или отрицателно - не може 
да се продава докато не му се направи доставка; 

- наличното количество е положително – може да се продава само количество по-малко или равно на наличното. 
Ако артикула е съставен (за него има рецепта), негово количество винаги е нула, защото 

той не може да се доставя. Това означава, че ако за него е поставена отметка на това поле, той 
няма да може да се продава. Когато няма отметка, при продажбата му, ще се намаля 
количеството на продуктите, от които е съставен.  Флаг Само цели количества – при продажба или доставка на дадения артикул, 
могат да се продават или доставят само цели количества. Поставянето или премахването на 
флага променя мярката на артикула в зависимост от предварително въведените в Складови 
Номенклатури / Мерни единици. Променя се също и числото намиращо се в полетата максимален и минимален запас.  Свободна цена – флаг, поставянето на който позволява въвеждане на 
произволна цена за артикула в момента на продажба. Обвързано е и с правата на операторите.  Със серийни номера – поставя се отметка, ако артикула използва серийни 
номера. Само артикули, които се измерват в цяло количество, могат да имат серийни номера. 
В последствие серийните номера се задават при движението на артикула. На артикулите със 
серийни номера не може да се прави ревизия. Техните количества се променят само с Доставка, Изписване или Продажба. Бутона „Серийни номера” позволява да се видят наличните в 
момента;  Покупна цена – може да е до четири знака след десетичната точка, при задаване на повече цифри, стойността се закръглява.  Продажна цена – може да е до два знака след десетичната точка.  Процент надценка – показва съотношението между покупна и продажна цена.  Флаг Продажба на нулева цена – ако е поставен, артикула може да се продава 
на нулева цена.  Автоматична цена – ако не е поставена отметка на флага Автоматична цена, 
при задаване на продажна или покупна цена, надценката се изчислява автоматично и 
стойността и не може да се променя. Ако е поставена отметка на Автоматична цена, полето 
Надценка се освобождава за въвеждане и при промяна на покупната цена се преизчислява 
продажната спрямо зададения процент надценка, при смяна на продажната цена се 
преизчислява надценката, а при промяна на надценката се преизчислява продажната цена.  Гаранционен срок – използва се при печат на гаранционни карти на артикули със серийни номера. След поставяне на отметката, срока на гаранция се въвежда като свободен 
текст: ’18 месеца’, ’36 месеца’ и т.н.  Общо налично количество – показва текущото налично количество, но полето е 
недостъпно за писане. Количеството се променя само при извършване на операция – продажба, доставка, ревизия, изписване, сторниране или редактиране.  Мярка – мерната единица на артикула, в дясно на полето се натиска левия бутон 
на мишката, излиза падащ списък, в който са показани мерните единици предварително въведени в Настройки / Складови номенклатури / Мерни единици. В зависимост от флага Само 
цели количества (т.е. дали е отметнат или не) се показват само мерките работещи с цели 
количества или всички (виж част 3, т.3.4 Мерни единици).  Минимален запас – поле в което се въвежда минималният запас, който е необходимо да бъде поддържан в обекта.  Максимален запас – поле в което се въвежда максималният запас, който е 
необходимо да бъде поддържан в обекта.  Последните две полета се използват в различни справки при поръчване на стока. 

На нов артикул не е активен бутона за Рецепта. Става активен при редактиране на 
артикула.  
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Ако някоя от стойностите, на което и да е поле е извън допустимите граници (например 
цената е въведена със запетая, а не с десетична точка или артикулния или номенклатурния 
номер съвпадат с вече съществуващи) програмата ще изведе съответно предупредително 
съобщение. Стойността трябва да се коригира и тогава да се запише артикула. 

2.2. Редактиране (преглед) на артикул 
За да се редактира или прегледа артикул, той първо трябва да бъде избран. Артикул се  

избира като се натисне бутон на мишката върху някое негово поле. След което след натискане на десен бутон на мишка от падащото меню или от менюто Артикули се избира Редактиране 
на артикул. По-лесен начин е чрез двойно натискане на ляв бутон на мишката върху някое от 
полетата на артикула или клавиш Enter. Отваря се прозорец, същия като при въвеждане на нов 
артикул, в който могат да се променят характеристиките му. 

 
! Артикулният номер не може да се променя ! 

 Останалите полета, достъпни при въвеждане на артикул са достъпни и при 
редактирането му. 

Ако се променя мярката на артикул, които има налични количества (вижда се от полето 
Общо налично количество) има следните особености: 

- ако артикула не е само в цели количества и се промени в само цели (постави 
се отметка в съответно поле) и има и дробни наличности, при извършване 
на промяната количеството ще се закръгли. 

- при обратната промяна от само цели в не, ще се добавят десетична точка и 
три нули за работа с дробни. 

Следователно, трябва да се провери дали след промяната, наличностите отговарят. Ако 
не, се коригират. Препоръчва се обаче, вместо да се прави подобна промяна да се въведе нов 
артикул с другата мерна единица, а старият ако няма да се използва да се забрани за продажба или да се изтрие. Наличностите му могат да се коригират чрез ревизия. 

Ако едновременно са маркирани няколко артикула и по един от начините за редакция 
на артикул е отворен прозореца за редакция, то има възможност за отказ на редактирането на 
всички маркирани артикули чрез избор на бутона Откажи всички, т.е. не е необходимо за всеки 
един от избраните артикули да се натиска бутона Отказ.   

2.3. Изтриване на артикул/и 
a) Изпращане на артикул в кошчето “Изтрити артикули” 

За да се изтрие артикул той трябва да бъде избран, след което:  се натиска десен бутон на мишката върху него и от менюто се избира Изтриване на 
артикул ; или  от главното меню Артикули / Изтриване на артикул или комбинацията Ctrl + Del. Може да се изтрият няколко артикула едновременно, като се маркират заедно (виж  

част IV, т.10 Действия с няколко артикула). Във всички изброени ситуации програмата 
извежда предупредително съобщение: “Наистина ли желаете да изтриете маркираните 
артикули?”, ако то се потвърди избраните артикули ще отидат в кошчето. Все още тези 
артикули не са напълно изтрити. За тях не могат да се извършват операции (Продажби, 
Доставки и Ревизии), няма да ги в списъка на групите им, но номерата им не са освободени. За 
да може да се използва номер на изтрит артикул, то той трябва да бъде напълно изтрит. 

 

 Фиг. 41. Изтриване на артикули  
Ако артикул, който се изтрива участва в рецепта програмата предлага възможност дали 

да се премахне артикула от рецептата или да остане, но все пак ще бъде изтрит. 
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b) Напълно изтриване на артикул 
Това става по следния начин: 

1) Отваря се директорията Изтрити артикули (пред нея има кошче 
) в лявата част на прозореца артикули; 

2) Намира се артикула в нейния списък, и се избира; 3) От падащото меню след натискане на десен бутон на мишката върху него се 
избира Наистина изтрий избраните . 

Извежда се отново предупредително съобщение (Фиг. 42), в което се казва какви 
проблеми биха могли да настъпят в следствие от изтриването. Справките за продажби и 
доставки са подредени по артикулен номер, което означава че използването на един и същ 
артикулен номер за различни имена може да доведе до объркване при правене на справка за 
период когато са валидни и двете имена. Тогава, ако все още искате да изтриете артикула 
потвърдете с Yes . Използвайки бутона No  потребителя се отказва от 
операцията. 

 
 
 

 Фиг. 42. Безвъзвратно изтриване на артикул 
c) Възстановяване на артикул от кошчето 
За да се възстанови артикул се прави следното: 

1) Отваря се директорията Изтрити артикули (пред нея има кошче
); 

2) Намира се артикула в нейния списък, избира се; 
3) От падащото меню след натискане на десен бутон на мишката върху него се 

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

 

 Фиг. 43. Възстановяване на изтрит на артикул 
2.4. Картон на артикул 

 Картона на артикула е достъпен след създаването му. През него може да се види цялата 
информация за  артикула. Отварянето му става по три начина:  При избран артикул се натиска десен бутон на мишката върху него и от него се избира 

опцията Картон на Артикул ; 
или  
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 От основното меню Артикули се избира опцията Картон на Артикул 
  С двоен клин ка десен бутон на мишката върху избраният артикул. И в двата варианта се отваря нов прозорец с ралични екрани, в които може да се види 

информация за артикула. 
a) Екран Движение  

В този екран може да се проследни дрижението на артикула за избран период. Периода се 
избира от бутона в долният десен ъгъл на прозореца. Първоначално са изведени данните за 
текущият ден и надписа върху бутона е . Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с други периоди. Другите предварително зададени периоди са За 
вчера, За една седмица и За един месец като при избора на който и да е от тях рой се изписва 
върху бурона. Ако потребителя желае друг период, който не присъства в списъка трябва да 
избере Произволен период, в следствие на което се отваря прозореца за избор на период (Фиг. 
44).  

 Фиг. 44. Прозорец за избор на произволен период  
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 , намиращ се в дясно от датата. При неговото натискане се появява календар с един месец. От него се избира с мишката ден от съответния месец. 
Преминаването между месеците става с  и , а през годините – с  и . За движение напред във времето – бутоните от дясно, а за връщане – от ляво; 

Часа също може да се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките 
 за нарастване или намаляване по отделно за час, минути и секунди. 

 
Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона 

, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (виж 
част III, т.3.6 Времеви периоди). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително 
да се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него 

. Ако избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 
След натискане на бутон Потвърди  се извеждат данните за движението 

на артикула. Ако тя е за твърде голям период, ще е необходимо да се изчака няколко секунди 
до няколко минути. За по-лесна ориентация различните операции са показани в различен цвят. Посредство отметката Показване на POS продажби могат да се скрият или покажат същите. 
Движението между редовете в картона се извършва посредством мишката, бутоните  и , 
както и със стрелките на клавиатурата (←↓↑→). Данните могат да бъде сортирани по всяка една 
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колона, чрез натискане на ляв бутон на мишката върху заглавието й. Първото сортиране ще 
бъде в нарастващ ред, а при следващ избор на колоната – в намаляващ. 
 

 Фиг. 45. Картон на артикула - Движения 
b) Екран Последна доставка 

 В този екран мжое да се види информация за последната доставка на този артикул, на 
коя дата е доставен, от кой доставчик, какво количество и на каква цена. 
 

 Фиг. 46. Картон на артикула – Последна доставка 
c) Екран Събития 

 В екрана събития може да се види информация за всички събития свързани с избраният 
артикул – добавяне, редактиране и др. Избора на периода за който са визуализирани събитията 
е аналогичен на този в страницата Движение.  
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 Фиг. 47. Картон на артикула - Събития 
d) Екран Промяна на цени 

 В последният екран може да се види информация за всяка промяна на цена (покупна 
или продажна) за избраният период. Периода се избира по начина описан в предодните точки. 

 Фиг. 48. Картон на артикула – Промяна на цени 
e) Други 

В картона могат да се видят и някои от другите параметри на артикула като Цени и количества, 
Флагове, Данъчна група, Арт.група и др. 
 

 Фиг. 49. Цени и количества  

 Фиг. 50. Флагове  

 Фиг. 51. Други 
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 От екрана на картона може да се отвори артикула за редакция. ЗА целта е необходимо 
да се натисне бутона , при което се отваря прозореца на Фиг. 35. Самото редактиране е описно тук. 

3. Рецепти 
3.1. Задаване на рецепта 
За да се зададе рецепта за артикул, трябва той да се избере в прозореца Артикули (Фиг. 32) и да се извърши едно от следните действия:  От главното меню да се зададе Артикули / Рецепта за “____” 

, където в кавичките е името на избрания артикул;  Натискане на десен бутон на мишката върху артикула и избор от падащото меню на Рецепта за “_____”; 
 При редактиране на артикул се избира бутон Рецепта ;  При избран артикул с клавишна комбинация Ctrl+Enter. 

 

 Фиг. 52. Прозорец за задаване на рецепта  
Тогава се отваря прозорец (виж Фиг. 52), в който се добавят всички включващи се в нея 

артикули. За да се включи артикул към рецептата се избира бутон  Добавяне 
. В ново отворилия се прозорец трябва да се зададе в първото поле, номера на артикула. 

Може да се посочи директно артикулния номер, но тъй като обикновено той не е 
известен се използва бутон  или . При избор, на 
който и да е от двата бутона се отваря прозорец, който прилича на този за боравене с артикули 
и групи. В него може да се търси артикула (виж част IV, т.5 Търсене на артикул) по име, баркод 
или друг признак. В този прозорец може да се избират колоните, които да се  виждат за 
артикулите. Това става с натискане на бутон Колони  и поставяне или махане на 
отметки пред имената на съответните колони. След като се намери артикула, се потвърждава 
избора му с бутон Потвърди . За улеснение, в прозореца за търсене на артикул 
винаги се отваря артикулната група, която е била отворена при предишния артикул. След 
избиране на артикула трябва да се посочи количеството (Фиг. 53), което се включва в рецептата 
и за какво количество готов продукт (Количество порции). Възможно е например две бройки от 
даден артикул да са необходими за 5 порции от рецептата. Трябва също да се посочи, от кой 
склад се взима, ако има няколко.   
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 Фиг. 53. Добавяне на артикул към рецепта  
Към рецепта може да се добави както прост, така и съставен артикул (за който има рецепта). При добавяне на съставен в новата рецепта може да се включат или отделните 

артикули влизащи в рецептата на съставния, т.е. добавя се рецепта или самия съставен 
артикул. Разликата е, че във втория случай включения съставен артикул трябва да бъде 
произведен, за да се произведе този, в който се включва. Той се включва като готов продукт, а 
не като отделни артикули.  

Пример: Ястието пържени кюфтета с гарнитура се състои от два съставни артикула: пържени кюфтета и гарнитура, т.е. за да се приготви цялото ястие първо трябва да се направят 
съставните му части.  

Има два начина, по които може да се окаже, че се включват артикулите от рецептата: 
- Самия артикул се избира с бутон . Тогава в прозореца за 

търсенето на артикула ще бъдат изброени само артикулите, за които има рецепти. 
- Поставя се отметка пред Копиране на  данните от избраната рецепта, за да се 

прехвърлят артикулите от съществуващата рецепта и в новата.  Ако ще се включва като готов 
артикул трябва да се избере Добавяне на самата рецепта (произведен артикул). 

Ако артикула е прост (няма рецепта за него) няма значение какво ще се избере. 
Добавени артикули могат да се премахват, след като се изберат и се натисне бутон 

. Могат също да се редактират с бутон . Отваря се 
прозорец както при въвеждане. В него е възможно да се промени и артикулния номер, т.е. ще 
се получи замяна на един артикул от рецептата с друг. Не може обаче да се заменя съставен 
артикул с прост. 

Може да се определи кои да са видимите колони в рецептата, а също и да се отпечатат 
( виж част XII, т.2d Бутон Печат и отпечатване на таблици). 

От прозореца се излиза със затварянето му – бутон . 
 
Ако едновременно са маркирани няколко артикула и по един от начините за избор на 

рецепта е отворен прозореца за редакция/добавяне на рецепта, то има възможност за отказ на 
рецепта на всички маркирани артикули чрез избор на бутона Затвори всички , т.е. не е необходимо за всеки един от избраните артикули да се натиска бутона Затвори.  

 
Бързите клавишни комбинации в прозорците за редактиране на рецепти и за редактиране на артикул 

към рецепта: 
CTRL+ENTER – редактиране (преглед) на рецепта на избран артикул, в прозореца сартикулите 
INS – добавяне на артикул в рецептата (в прозореца с рецептите) 
CTRL+ENTER – редактиране на избран артикул в рецептат 
CTRL+DEL – изтриване на избран артикул в рецептата 
CTRL+A – добавяне на артикул (в прозореца за добавяне на артикул) 
CTRL+R – добавяне на рецепта (в прозореца за добавяне на артикул) 
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3.2. Редактиране на рецепта 
Редактирането на рецепта става по следния начин:   Отваря се рецептата както при задаване на нова рецепта; 

 Редактират се артикулите в нея и се затваря прозореца със Затвори . Артикул се редактира като се избере артикула с двойно щракване на мишката или избор на 
бутона , Отваря се прозорец като при добавяне (Фиг. 53Error! Reference 
source not found.), където могат да се коригират заложените данни.  

За изтриване на рецепта трябва да се премахнат всички артикули от нея (бутон 
Премахване ). Може да се задават рецепти и на няколко артикула като се маркират едновременно (виж 
част IV, т.10 Действия с няколко артикула). 

4. Други критерии за групиране на артикулите 
4.1. Групи за печат 
Целта на групите за печат е да разделят артикулите в кухненските бележки (използва 

се при ресторантски режим на работа). Ако в една клиентска поръчка има артикули от различни 
групи за печат, те могат да бъдат отпечатани на различни бележки и евентуално на различни 
устройства. Затова са необходими следните настройки:  Да са създадени групи за печат;  Артикулите да бъдат ориентирани към съответстващите им групи за печат;  В системните настройки при продажби (меню Настройки / Системни / 
Настройки продажби, таба ДА/НЕ настройки ), трябва да има поставена отметка пред Печат 
на кухненски бележки;  В системните настройки при продажби (меню Настройки / Системни / 
Настройки продажби, таб Периферия да бъда настроен драйвер да служебен принтер. 

или   Да бъде стартиран драйвера за кухненския принтер (ако кухненските бележки ще се отпечатва на външен принтер) и да е настроен пътя за печат в драйвера и в групите за печат. 
 
Създаването, редактирането и изтриването на групи за печат става в прозореца АРТИКУЛИ.  
a) Създаване на група за печат 

Съществуват няколко варианта за отваряне на прозореца за въвеждане на нова група за печат:  Натискане на десен бутон на мишката върху надписа Групи за печат след като е избран 
критерия и избор на Нова група за печат от появилото се 
падащо меню; или  От менюто на програмата Артикули / Групи за печат / Нова група за печат 

. или  От менюто на програмата Номенклатури / Групи за печат. В отворилият се прозорец  
(Фиг. 54) се натиска бутона Добавяне . или  С клавишна комбинация Ctrl+G. 
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Фиг. 54. Групи за печат. И в четирите случая се активира диалоговият прозорец от Фиг. 55.  
 

 Фиг. 55. Създаване на група за печат  
Задължително поле е името на групата и типа на печат. Номера се задава автоматично 

от програмата и не може се променя. Описанието е само помощен текст. 
Има три възможности за печат: Без печат – артикулите принадлежащи на такава група за печат не се отпечатват в 

кухненски бележки, а само в междинни поръчки и в крайни клиентски сметки; 
Локално – бележките се печатат на локалния служебен принтер, ако има такъв. В 

противен случай ще се отпечатат на фискалното устройство; 
Път на файл за печат – бележките се създават в посочената под полето група. Този 

път трябва да е съгласуван със зададения в драйвера /трябва да сочат към една и съща папка, в един и същи компютър/. 
 

Ако се извика списъка на всички групи за печат, може от неговия прозорец да се създават 
редактират и изтриват групи със съответните бутони. Списъка се извиква по посоченият по-горе 
начин или от менюто на десни бутон на мишката при избрана група за печат. 
 

След задаване настройките на групите за печат, те могат да се изпробват с бутона 
Печат на тестов бон. 

b) Редактиране на група за печат 
 

Съществуват няколко начина за редактиране на групите за печат:  Избира се групата, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на 
мишката върху избраната група и избор на Редактиране на  „______“ 

 от появилото се падащо меню, където „______“ е името на групата;  От менюто на програмата Артикули / Групи за печат / Списък групи за печат 
 (Фиг. 54). В отворилият се прозорец се натиска бутона 

Редакция .  Избира се групата, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на 
мишката върху избраната група и избор на Списък групи за печат 

  от появилото се падащо меню. В прозореца който се отваря 
(Фиг. 54)  се маркира групата и се натиска бутона Редакция ;  От менюто на програмата Номенклатури / Групи за печат. В отворилият се прозорец  
(Фиг. 54)  се натиска бутона Редакция . 
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При всички гореописани опции се отваря прозорец идентичен с показания на Фиг. 55, в който е 
посочено, коя група за печат се редактира и се виждат данните вече въведени за нея. След като 
се направят корекциите се записват с бутон . 

c) Изтриване на група за  печат 
 Група за печат се изтрива задължително след като се отвори Списъка с групи за печат 
по някой от посочените по-горе методи, избере се групата и се натисне бутона Изтриване 

. Трябва да се има в предвид, че:  Не може да се изтрие група за печат съдържаща артикули. Трябва преди това да се 
прехвърлят в друга група за печат или да се изтрият. Програмата извежда съотчетните 
предупредителни съобщения. 

Ако групата може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете група за печат ‘име’ ?”, което може да се потвърди или откаже. 
 
d) Задаване на група за печат за артикул 

 Задаването на група за печат е възможно по няколко начина:  При създаването или редактирането на конкретния артикул, в полето Група за 
печат.  Възможно е да се зададе едновременно на няколко артикули. Първо те се 
избират и след това се задава Общи параметри на артикулите / Други от 
менюто АРТИКУЛИ или от това на десния бутон на мишката – виж част IV, т.8 
Общи параметри на артикулите  С влачене на артикула към съответната група.  

При последният начин се избира артикула или няколко артикула от артикулната им група, и при 
натиснат бутон на мишката се “влачи” към групата за печат. Когато мястото, където трябва да 
попадне артикула се маркира (стане тъмно синьо) се отпуска бутона на мишката. Програмата 
извежда съобщение (Фиг. 56), в което потребителя трябва да потвърди или откаже 
прехвърлянето на артикула към съответната група за печат.Ако се прехвърля един артикул, 
влаченето е с ляв бутон на мишката, а при маркирани няколко – с десен. При селектирани 
няколко артикула се появяват допълнителни бутони с които може да се потвърди  
или откаже  преместването на всички артикули. 

 

 Фиг. 56. Задаване на група за печат 
4.2. Търговски марки 

 Търговската марка е знак, способен да отличава стоките или услигите на един 
производител от тези на други такива. Търговската марка може да бъде предтавена текстово 
или графично. В софтуер Детелина търговската марка се използва като допълнителен критерий 
за разграничаване и групиране на артикулите.  

a) Създаване на Търговска марка 
Съществуват няколко варианта за отваряне на прозореца за въвеждане на нова група за печат:  Натискане на десен бутон на мишката върху надписа Търговска марка след като е 

избран критерия и избор на Нова търговска марка  от 
появилото се падащо меню; 
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 От менюто на програмата Артикули / Търговски марки / Нова търговска марка 
.  От менюто на програмата Номенклатури / Търговски марки. В отворилият се прозорец 

се натиска бутона Добавяне . 

 Фиг. 57. Търговски марки.   С клавишна комбинация Ctrl+B. 
И в четирите случая се активира диалогов прозорец (Фиг. 58Фиг. 58). Попълват се полетата 
Номер и Име на Търговска марка ,Описание и Коментар, като задължително е само Името . Номера, даден по подразбиране е най-малкия свободен номер, но потребителя може да зададе 
произволен като го въведе ръчно или използва следните бутони . Името е това по което в 
последствие ще носи информаци при пускане на справки и др. 

 Фиг. 58. Създаване на Търговска марка. 
С натискане на бутона Потвърди  информацията за Търговската марка се 
записва. 

b) Редактиране на Търговска марка 
Съществуват няколко начина за редактиране на Търговските марки:  Избира се марката, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на мишката върху избраната марка и избор на Редактиране на търговска марка 

 от появилото се падащо меню.  Избира се марката, която ще се редактира и след това с натискане на десен бутон на 
мишката върху нея и избор на Списък търговски марки   от появилото се падащо меню. В прозореца който се отваря (Фиг. 57)  се избира марката и 
се натиска бутона Редакция ;  От менюто на програмата Артикули / Търговска марка / Списък търговски марки 

 (Фиг. 57). В отворилият се прозорец  се избира марката  и 
се натиска бутона Редакция .  От менюто на програмата Номенклатури / Търговски марки. В отворилият се прозорец  
(Фиг. 57)  се натиска бутона Редакция . Отваря се прозорец идентичен с показания на Фиг. 58, в който е посочено, коя търговска марка 

се редактира и се виждат данните вече въведени за нея. След като се направят корекциите се 
записват с бутон . 
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c) Изтриване на Търговска марка 
Търговска марка се изтрива след като се отвори Списъка с търговските марки по някой от 
посочените по-горе методи, избере се желаната марка и се натисне бутона Изтриване 

. Трябва да се има в предвид, че:  Не може да се изтрие търговска марка съдържаща артикули. Трябва преди това да се прехвърлят в друга търговска марка или да се изтрият. 
Ако марката може да бъде изтрита се извежда съобщение: “Желаете ли да изтриете търговска 
марка ‘име’ ?”, което може да се потвърди или откаже. 

d) Задаване на търговска марка за артикул 
 Задаването на Търговска марка е възможно по няколко начина:  При създаването или редактирането на конкретния артикул, в полето Търговкса марка.  Възможно е да се зададе едновременно на няколко артикули. Първо те се 

избират и след това се задава Общи параметри на артикулите / Други от 
менюто АРТИКУЛИ или от това на десния бутон на мишката – виж част IV, т.8 Общи параметри на артикулите.  С влачене на артикула към съответната Търговска марка.  

При последният начин се избира артикула или няколко артикула от артикулната им група, и при 
натиснат бутон на мишката се “влачи” към Търговската марка. Когато мястото, където трябва 
да попадне артикула се маркира (стане тъмно синьо) се отпуска бутона на мишката. Програмата 
извежда съобщение (Фиг. 56), в което потребителя трябва да потвърди или откаже 
прехвърлянето на артикула към съответната търговска марка. Ако се прехвърля един артикул, 
влаченето е с ляв бутон на мишката, а при маркирани няколко – с десен. При селектирани 
няколко артикула се появяват допълнителни бутони с които може да се потвърди  
или откаже  преместването на всички артикули. 

 

 Фиг. 59. Задаване на Търговска марка  
Важно: Следващите няколко Критерия се използват само като Филтри за групиране на 
артикулите!!! 

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

4.4. Прости Артикули 
Критерий който селектира само простите артикули (тези които нямат рецепта). 

4.5. Теглови артикули 
Критерий който селектира артикули, които са предназначени за везни. За да попаднат в този 
филтър е необходимо на артикула да бъде зададен Код за везна. Начина на въвеждане на кода 
за везна е описан тук. 
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4.6. Забранени за продажба 
Филтър показваш всички артикули които са с поставен флаг Забранен за продажба. Тeзи 
артикули не могат да бъдат продавани на ПОС но с тях могат да се извършват всякакви други 
операции, като Доставка, Изписване и Ревизия. 

4.7. Допълнителни Критерии 
Към допълнителните критерии спадат редица филтри коит спомагат за по лесно и бързо 
показване на групи от артикули селектирани спрямо определени параметри. Сред тях са: 

- Забранени отрицателни количества – показва артикулите които са с поставен флаг 
Без продажба в минус, който забранява продажбата на артикулите ако няма 
наличност. - Без баркод – показва артикулите на които няма въведен баркод 

- Нулева продажна цена – показва артикулите с нулева продажна цена. 
4.8. Изтрити артикули 

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

5. Търсене на артикул 
Артикул може да се търси по различни негови параметри – артикулен, номенклатурен 

номер, име и др. По какъв параметър да се търси се задава по един от следните начини: 
 С бутона  намиращ се в дясно от бутона Търсене по ____ . 

Той отваря падащо меню и с избиране на съответния критерий се указва, че 
последващото търсене ще бъде по него. Критерии, които не  се използват често 
са отделени в Допълнителни; 

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

Когато е избран даден критерий, той е изписан на бутона. Всеки избор на поле от таблицата 
променя критерия върху бутона, като критерий става последното избрано поле. 
 

Търсенето може да бъде само в избрана група или измежду всички артикули. Къде ще 
се осъществи се оказва с бутона в ляво от този за стартиране на търсенето. При натискането 
му може да се избере една от двете опции: 

 Търси само в избраната група ; 
 Търси измежду всички артикули . 

чрез натискане на ляв бутон на мишката върху нея. Когато е избрано Търси  само в избраната 
група бутона изглежда , а при търсене измежду всички артикули . Под избрана група се има в предвид тази, чийто списък с артикули е в дясната част на прозореца. В края на 
заглавието на прозореца са изписани нейните име и номер в скоби.  

След като вече е оказано по какво ще бъде търсенето, то се стартира по един от 
следните начини: 

 Натиска се бутона  от прозореца Артикули (на бутона е изписан критерия за търсене – в случая – артикулен номер);  Избира се от менюто Артикули / Търсене по “критерий” (в кавичките е критерия); 
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 Клавишна комбинация Ctrl + F3. 
 
Отваря се прозорец Търсене по “критерий” . В полето му Стойност трябва да се 

въведе групата от символи (ключ за търсене), по който ще се търси. 
 

 Фиг. 60. Търсене по критерий  
При търсене в избрана група, търсенето е винаги по част от думата. Програмата намира първия 
артикул, който му отговаря и го маркира. За да се намери следващия се натиска клавиш F3 на клавиатурата. Когато програмата ‘покаже’ всички артикули отговарящи на търсенето, ще изведе 
съобщението: „Няма намерени данни.” 

 Фиг. 61. Информационно съобщение за ненамерен критерий.  
Първо ще бъде разгледано търсенето измежду всички артикули (прозореца изглежда 

като на Фиг. 60). За всички други критерии освен за търсене по баркод, при търсене  измежду 
всички артикули, може да се търси по цяла дума или по част от думата. Например, ако се търси по име на артикул и по цяла дума може да се изведе само един артикул и неговото име ще 
съвпада напълно с въведената група от символи. Тогава, ако се намери отговарящ артикул ще 
се отвори групата, в която той се намира и самия артикул ще бъде избран (неговото поле по 
критерия по който се търси ще бъде оцветено в синьо). 

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

След натискане на бутон , програмата намира първия артикул отговарящ 
на търсенето. Резултатите се представят в прозорец (виж Фиг. 62), в който в горната част е 
критерия (поле, по което се търси и стойността), а в долната данните за намерения артикул 
(артикулен номер, име, артикулна група, последен доставчик). Следващия артикул, отговарящ 
на търсенето се показва с бутон , а ако трябва да се види предишния 
прегледан с бутон . 
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 Фиг. 62. Резултати от търсенето  
Програмата намира дори артикулите, които са били изтрити и извежда съобщение, че се намират в папката Изтрити артикули. Те не могат да се преглеждат За да се прегледа 

изтрит артикул трябва да се намери при изтритите и да се възстанови. 
Ако е намерен нужния артикул търсенето може да се прекрати с бутон Отказ 

 и така прозореца се затваря. А за да се прегледа артикула трябва да се 
натисне . Тогава се отваря групата, в която се намира артикула и в сивия 
правоъгълник (от табличния навигатор) пред артикула има стрелка. От там артикула може да се избере и с него да се извършат действията, за който е бил търсен. 

 
Може да се види и целия списък, на всички артикули отговарящи на търсенето, ако не 

се намират при изтритите като се избере бутона Филтър . Така се създава една временна група, която се намира най-отгоре в списъка на групите и може 
да се работи с артикулите в нея. При сортиране на групите или затваряне и отваряне на 
прозореца АРТИКУЛИ, тази временна група изчезва от дървото, но промените правени по 
артикули се запазват.  

За по-бърза работа могат да бъдат използвани и бързите клавиши на клавиатурата 
изписани върху бутоните: PG UP – Предишен; PG DN – Следващ; F12 – Филтър; END – Преглед; 
ESC – Отказ. 

 
При търсене само в избраната група, прозореца, който се отваря при натискане на 

бутона за търсене, има само полето Стойност. След потвърждаване на търсенето прозореца 
се затваря и в прозореца АРТИКУЛИ е избран първия артикул, който отговаря на търсенето. За 
да се намери друг отговарящ на същия критерий се натиска клавиш F3 на клавиатурата. Тогава, 
новия намерен артикул става избран. 

6. Прехвърляне на артикул от една артикулна група в друга 
След като вече са създадени артикулите и артикулните групи потребителя на системата 

може да прецени, че е по-добре даден артикул да бъде в друга група. Не е нужно той да се трие 
и създава на ново в друга група. Още повече би било, неудобно ако той вече участва в рецепти, 
правени са доставки и др. Вместо това може много лесно да се прехвърли. 

При отворен прозорец АРТИКУЛИ, трябва да се намери артикула, който ще се мести. 
Избира се и при натиснат ляв бутон на мишката артикула се “влачи” към новата му артикулна 
група в лявата част на прозореца. Трябва когато се доближи групата да се оцвети в синьо. 
Тогава при отпускане на бутона на мишката програмата извежда съобщение: “Желаете ли да 
прехвърлите артикул: номер, име в група: име ?” След потвърждаване артикула ще се премести. 
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 Фиг. 63. Съобщение за преместване на артикул.  
Могат да се прехвърлят и няколко артикула едновременно, ако преди това се маркират 

и след това се “влачат” с натиснат десен бутон на мишката. Програмата ще извежда съобщение 
за потвърждаване на прехвърлянето на всеки един от тях. 

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

7. Операции над избраните артикули 
 

Може да се изберат няколко артикула (виж част IV, т.10 Действия с няколко артикула) и тях да се извърши операция Доставка,  Ревизия или Изписване. Този начин на стартиране на 
операциите е коментиран при описанието на съответните операции. 

След като се маркират артикулите се избира или от менюто появяващо се при натискане 
на десен бутон на мишката, или от главното меню Артикули – Операции над избраните 
артикули  и избор на съответната операция Доставка, 
Изписване или Ревизия от новопоявилото се меню. 

От тук нататък действията са като за съответната операция. 
 
 
 

8. Общи параметри на артикули 
 

Възможно е да се задават едни и същи параметри на няколко, вече създадени артикула. 
Това става след като се маркират желаните артикули и от менюто на десен бутон или от меню 
артикули се избере Общи параметри на артикули  и 
съответния параметър:  Изтриване на избраните артикули;  Забрана за продажба на избраните артикули;  Разрешение за продажба на избраните артикули. Ако потребителя избере Други, ще се отвори прозорец Общи параметри на 
артикулите (Фиг. 64), в който могат да се задават стойности за Данъчна група, Група за печат, 
Търговска марка, Предназначен за везни и флаговете Продажба на нулева цена, Без продажба в минус, Свободна цена, Забранен за доставка, Забранен за връщане. Преди да се зададат, 
трябва да се постави отметката пред съответното поле. 
 

Ако се постави отметка пред “Обнови всички артикули” ще се променят параметрите не 
само избраните, а на всички създадени артикули. 
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 Фиг. 64. Общи параметри на артикули. 
9. Изглед на прозореца с артикулите и артикулните групи и други действия в него 

9.1. Настройки външен изглед 
Може да бъде настроен изгледа на прозореца АРТИКУЛИ от менюто Артикули / 

Настройки външен изглед . Отваря се прозорец с критериите, по 
които могат да се групират артикулите: Всички артикули, Забранени за продажба, Без доставка, 
Групи за печат, Съставни артикули, Прости артикули, Артикулни групи, Теглови артикули, По доставчици, Допълнителни критерии. В този прозорец може още да се определя изгледа на 
таблицата с артикулите: дали да има хоризонтални, вертикални линии и табличен навигатор. 
Табличния навигатор е сивата линия с правоъгълниците намираща се в ляво от артикулите, в 
която има  стрелка пред избран артикул. 

За всеки критерии (с изключение Артикулни групи) има опция Полето се вижда. Ако има отметка в него съответния критерии ще го има в дървото в лявата част на прозореца 
АРТИКУЛИ. Отметката се поставя или маха с натискане на ляв бутон на мишката върху полето 
или надписа до него. Същото се отнася и за опциите определящи вида на “Таблица артикули”. 

За полетата Артикулни групи и По доставчици и Търговска марка може да се избира 
как да бъдат сортирани при отварянето на прозореца АРТИКУЛИ. Вариантите са сортиране по 
“ИМЕ” или по “КОД” и възходящо или низходящо. Избират се от съответните стойности със стрелките, под тези два критерия. 
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 Фиг. 65. Настройки на прозореца АРТИКУЛИ. 
9.2. Настройки на колоните 
Могат да се настройват колоните, които да са видими в таблицата на артикулите по един 

от начините:  С десен бутон на мишката в таблицата с артикулите и избор на Настройки на 
колоните  от отворилото се меню;  От главното меню Артикули / Настройки на колоните. 

Отваря се прозорец с имената на всички възможни колони и квадратче пред всяка. При 
наличието на отметка, колоната ще бъде видима. Може да се поставят  отметки пред всички с 
бутон Всички  или пред нито една с бутон Нищо , но трябва поне 
едно поле да бъде избрано. 

Тези настройки на колоните важат за съответния критерий, за който е направен. 
Например ако се направят настройки на колоните за критерия Артикулни групи  или на някоя 
от подгрупите в него, те ще важат за таблиците с артикулите на всички подгрупи в този критерий. 
Видимите колони за останалите критериите (например за артикули по доставчик) могат да бъдат 
други. 
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Фиг. 66. Настройки на колоните.  
 По аналогичен начин могат да се настройват колоните и в останалите таблици на 
програмата. На някои места има изведен бутон Колони , на други опцията за 
настройка се намира в меню функции, като на много от екраните е и в менюто на десен бутон 
на мишката. 

9.3. Сортиране по различни колони 
Таблицата с артикулите може да се сортира по всяка една от колоните чрез избиране 

на заглавието й. Изключение прави колоната No:пор. защото тя показва поредния номер в таблицата. 
Обикновено при отваряне на някоя група таблицата е сортирана по артикулен номер. 
Ако не е правено сортиране по съответната колона, при първия избор на името на 

колоната сортирането е във възходящ ред. Когато е направено сортиране по дадена колона в 
дясно от името му има сива стрелка . Ако посоката й е нагоре сортирането е във възходящ ред, а надолу – в низходящ. При второ последователно сортиране по същата 
колона ще бъде във обратната посока .  

Сортиране може да се направи в почти всички таблици в програмата по същия начин. 
10. Действия с няколко артикула 

 
Може да се извършват действия и с няколко артикула като се маркират едновременно. 

Това става като при избор на артикулите с мишката се държи натиснат клавиш Ctrl на 
клавиатурата или ако се работи само с клавиатурата при движение със стрелките се натиска 
клавиш Shift за да се избере артикула върху който е позиционирано. 

След като са маркирани няколко артикула при задаване на някакво действие  
(преглеждане, задаване на рецепта или доставка) с тях се отваря съответния прозорец за 
извършване на действието за първия артикул от маркирането. При завършване на работата с текущия артикул и затваряне на прозореца му се отваря прозореца за следващия и т.н. При 
работа с няколко артикула, в прозорците за извършване на действието има активен 
допълнителен бутон  или . Този бутон прекратява действието 
и за останалите маркирани артикули прозореца за това действие няма да се отвори. Бутона 

 затваря прозореца само за текущия артикул. 
  
 
 

11. Преглеждане на наличните количества за артикул 
 

Наличните количества за артикул или група маркирани артикули могат да се прегледат 
с бутона  ( в дясно от бутона Търсене по критерий) в прозореца артикули или натискане на бутон ‘ * ‘ на клавиатурата. Така се отваря нов прозорец, в който 
информацията за наличните количества на избраните артикули може да се сортира по избрана 
колона (виж част XII, т.2c Сортиране на таблици по колони), да се избират видимите колони 
(бутон  ) и да се отпечата информацията (бутон  ). 

V.Контрагенти 
 Контрагентите са доставчиците и клиентите. Те също могат да бъдат разположени в 
групи като артикулите, само че за тях това не е задължително. Контрагентите могат да бъдат и 
в една обща група. Действията задаване, редактиране на контрагент и група контрагенти могат 
да се извършват и в прозореца АРТИКУЛИ. Прозореца за работа с контрагенти може да се 
отвори по няколко начина: 
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 От менюто Номенклатури / Контрагенти; 
 От бутона  в реда с бутоните под главното меню;  От меню Артикули / Доставчици се избира Списък доставчици;  С клавишна комбинация Ctrl+К;  При отворен прозорец АРТИКУЛИ, избира се критерия По последен доставчик. Натиска се десен бутон на мишката и от появилото се меню се избира Списък доставчици. 

Ако прозореца КОНТРАГЕНТИ е бил отворен от по последния начин при затваряне на 
АРТИКУЛИ ще се затвори и той. 

 

 Фиг. 67. Прозорец контрагенти  
Контрагентите се разделят от критерия доставчик при задаването си на две основи групи 

– това са доставчици и клиенти. Към коя ще спада контрагента се определя при създаването му 
от полето доставчик (част V, т.2 Задаване на нов контрагент). Отворилия се прозорец 
КОНТРАГЕНТИ в горната си част под заглавната лента има бутони за избор на Всички, Доставчици, Клиенти. С избор на някой от тях отговарящите му контрагенти се появяват в 
списъка в дясната част на прозореца. Същия е резултата при избиране на някоя от опциите със 
същите имена в главното меню Контрагенти - , , . 

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

Настройки на колоните  от главното менюто Контрагенти), да се 
обнови съдържанието на таблицата (бутон Обнови ), да се отпечата и да се търси 
по определено поле, както и да се отвори прозореца за работа с клиентски карти (бутон 
Клиентски карти на контрагент ). 

 
1. Групи от контрагенти 

 
Потребителските групи за контрагенти се създават като при отворен прозорец 

КОНТРАГЕНТИ, в лявата му част където са групите се избира тази, чиято подгрупа ще бъде 
съставяната. Ако ще бъде в основната и/ или няма създадени групи до сега, се избира папката 
Групи. Натиска се десен бутон на мишката върху нея и от менюто се избира Нова група към 
“___” , в кавичките е името на главната група. Попълват се полетата, 
като Номер е задължително и трябва стойността му да бъде уникална (да няма друга група 
контрагенти със същия номер). Номера на групата може да бъде въведен използвайки опциите 
от менюто  вдясно на полето. Опциите са няколко – и са идентични с тези при създаване 
на групи за артикулите (виж тук). Името на полето и коментара са свободни като не е 
задължително да са уникални. Новата група се записва с бутон  . 
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 Фиг. 68. Добавяне на група за Контрагенти.  
Група се редактира като се избере, натиска се десен бутон върху нея и от появилото се 

меню се избира Редактиране на ”__” . В кавичките е името на  групата, която ще се редактира и номера и. 
Група се изтрива като се избере и след десен бутон от менюто се избира Изтриване на 

“___” . 
Не може да се изтрие група, която съдържа контрагенти или други групи. При опит за изтриването и излиза съобщение за причината поради която групата не може да бъде изтрита 

2. Задаване на нов контрагент 
 Нов контрагент се създава по следния начин:  При отворен прозорец КОНТРАГЕНТИ се избира потребителската група, в която 
ще бъде. Ако ще  бъде извън потребителска група се избира папката Групи;  Натиска се десен бутон на мишката в дясната част на прозореца, където е 
таблицата с данните за въведените контрагенти и от появилото се меню се избира Нов 
контрагент ( ) , или от главното меню Контрагенти / Нов контрагент ( ). В скобите е посочено името на групата за контрагента. Най-лесния начин за 
отваряне на прозореца за въвеждане на данните за контрагент е с натискане на клавиш Ins 
(Insert) на клавиатурата; 
  

 Фиг. 69. Прозорец при създаване на нов контрагент  
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 Попълват се полетата, като Идент. No и Име на фирма са задължителни. Не 
може да има двама контрагента с един и същ Идент. No;  ЗДДС Номер код по ЗДДС на фирмата, съдържащ две водещи букви и  цифри 
след тях. Не е задължителен.  Въведения процент в полето Отстъпка ще се предлага от програмата  при използването на контрагент в операции (например Изписване). Този процент се взима в предвид 
и когато се използват карти за отстъпки. Не е задължително винаги да се използва тази 
отстъпка, тя може да се променя;  Полето Доставчик може да приема една от двете стойности, която определя, 
към коя от двете не потребителски групи ще попадне въвеждания контрагент. ДА за доставчик 
и НЕ – за клиент. Към доставчик могат да се правят и изписвания (продажби). От клиент не 
могат да се въвеждат доставки, освен ако не бъде променен типа на контрагента;  Може да се добави допълнителна информация за контрагента в полето 
Коментар;  При създаването не може да се отвори прозореца за работа с клиентски карти. 
Бутона Клиентски карти  става активен при редактиране или 
преглеждане на контрагент;  Останалите полета като Град, Адрес, МОЛ, Телефон, Банка, BIC код, Сметка 
лева IBAN и e-mail адрес носят допълнителна информация за контрагента и не са 
задължителни; 

При потвърждаването на данните програмата прави проверка дали въведения Идентификационен номер е коректен (ЕИК за фирми и ЕГН за физически лица) и ако не е 
извежда предупредително съобщение. Данните може да се коригират, но контрагента може да 
бъде записан и с така въведените (с оглед на това, че създавания контрагент може да бъде 
фиктивен  - за вътрешно ползване). 

3. Редактиране  и преглед на контрагент 
 

За да се редактира контрагент той трябва да се избере от таблицата и след това да се 
извърши едно от следните действия:  След натискане на десен бутон на мишката, от появилото се меню се избира 
Редактиране на контрагент ;  От главното меню се избира Контрагенти / Редактиране на контрагент;  С клавиш Enter на клавиатурата или с двоен клик с ляв бутон на мишката върху 
контрагента. 

Така се отваря прозорец като при задаване на контрагента с попълнени полета, които 
могат да се редактират. В екрана се вижда датата на създаване на контрагента, броя покупки 
които е направил до момента както и натрупания оборот. Посредством бутона Нулирай 

 оборота и броя покупки могат да бъдат занулени. 
4. Клиентски карти на контрагент 

В софтуер Детелина Лайт се поддържат клиентски карти, даващи право на 
предварително зададена отстъпка. Отстъпката се задава за всеки контрагент при създаването или редактирането му. Всеки контрагент може да притежава неограничен брой клиентски карти. 
 

Отстъпката с клиентска карта се изчислява при приключване на бележката (върху 
цялата сума). 
 

Един контрагент може да има произволен брой клиентски карти. Най-лесния начин да се въведат е при отворен прозорец Контрагенти да се избере контрагент и с натискане на 
бутона . Така се отваря прозореца с картите на съответния контрагент.  
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 Фиг. 70. Клиентски карти  
  За да се създаде нова карта в прозореца Клиентски карти трябва да се избере от 
менюто на десния бутон на мишката Нова карта . В отворилия се прозорец (Фиг. 
71) трябва да се въведе:  Физически номер на картата – задължително поле, трябва да бъде уникален. Този номер се задава когато се извършва продажба платена от съответния 

контрагент, затова, той трябва да бъде уникален и да бъде взет от самата карта 
Физическия номер на клиентската карта задължително трябва да започва с „27”. 
При въвеждането й към съответния контрагент първите две цифри се пропускат, но при продажба задължително се въвежда целия номер;  Логически номер на картата – задължително поле. Програмата предлага първия 
свободен номер, също трябва да бъде уникален;  Име на картопритежателя – не е задължително. Изписва се при продажбата. 

 
 Потвърждават се въведените стойности с бутона , при което прозореца се 
затваря. 

 Фиг. 71. Създаване на клиентска карта  
Друг начин да се отвори прозореца за нова карта е от главното меню Клиентски карти / Нова 
карта или клавиш Ins на клавиатурата. Във всички случаи трябва преди това да е отворен 
прозореца за клиентски карти. 
 Прозореца за клиентски карти може да се отвори и по други начини – от главното меню 
Номенклатури / Карти за отстъпка , бутона  по главното меню, клавишна комбинация Ctrl+O или при редактиране на контрагент и избиране на бутона 

. Във последният случай, за да е достъпен за работа прозореца 
клиентски карти, преди това трябва да се затвори прозореца за редактиране на контрагента. 

Ако прозореца е отворен от Номенклатури / Карти за отстъпка 
, то тогава не е избран контрагент, на който да се задава карта. Изведени са всички съществуващи карти на всички контрагенти. За да се въведе нова карта, 

трябва да се избере преди това контрагент от бутона контрагенти или да се избере от таблицата 
вече съществуваща карта на контрагента, на който ще се прави нова. 

В прозореца за клиентски карти има още бутони за търсене, обновяване, печат на данните и настройка на колоните. 
5. Изтриване на контрагент 
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Ако контрагента не е нужен може да се изтрие от отворения прозорец КОНТРАГЕНТИ 
по следния начин: 

1) Избира се контрагента от списъка; 
2) С десен бутон на мишката от  появилото се меню се избира Изтриване на 

контрагент  или от главното меню Контрагенти / Изтриване на 
контрагент. Най-бързия начин е бутон Del на клавиатурата. 

Съществуват някой особености при премахването на контрагент:  При изтриването на контрагент ще се изтрият и всички негови клиентски карти, 
за което програмата извежда предупредително съобщение.  Програмата няма да позволи изтриването на контрагент, който се използва (т.е. правени са доставки от него 

6. Прехвърляне на контрагент в група 
 Ако в процеса на работа се въведат твърде много контрагенти и търсенето им в един 
общ списък стане неудобно, може тогава да се създадат потребителски групи и контрагентите 
да бъдат разпределени в тях. След като са създадени групите (за създаването на група виж 
част V, т.1 Групи от контрагенти), прехвърлянето тях става лесно: 

1) Избира се контрагента от списъка в прозореца Контрагенти (Фиг. 67), чрез 
натискане на бутон на мишката в едно негово поле; 

2) С натиснат ляв бутон на мишката се хваща контрагента и се влачи към групата 
в лявата част на прозореца; 

3) При доближаване до името на групата то трябва да стане синьо. Тогава се 
отпуска бутона и програмата извежда съобщение:  „Желаете ли да прехвърлите контрагент: 
______ В група: _____?”. На този етап прехвърлянето може да се откаже с бутон No, ако данните за прехвърлянето посочени в прозореца не отговарят на желаните или да се потвърди с Yes. 

След потвърждаването контрагента е вече в новата група. 
 
Съществува и друг вид прехвърляне – между доставчици и клиенти. Ако контрагент е 

бил зададен като доставчик, но вече не, тогава е  добре  да бъде прехвърлен в групата на 
клиентите. Това става с редактиране на контрагента (виж част V, т.3 Редактиране и преглед 
на контрагент) и промяна на полето му Доставчик да бъде със стойност НЕ. Тогава 
контрагента вече ще може да бъде видян, когато е избран бутона Клиенти  или 
Всички . Обратното също е възможно – клиент да стане доставчик. 

 
  

7. Работа с контрагети в прозореца АРТИКУЛИ 
Почти всичко, което може да се направи с доставчиците в прозореца Контрагенти 

може да се направи и в прозореца Артикули.  
 

За да е видим критерия По последен доставчик в лявата част на прозореца, трябва 
това да се окаже в Артикули / Настройки външен изглед, като се постави отметка пред полето 
Полето се вижда за критерия По доставчици (виж тук).  

 Критерия се отваря с двойно натискане на ляв бутон на мишката върху него или 
единично върху плюса пред него. 

Основното предимство на наличието на критерия По последен доставчик в прозореца 
АРТИКУЛИ е, че като се избере конкретен доставчик в лявата част на прозореца програмата 
извежда списъка артикулите от последната доставка на съответния доставчик. Така при следващата доставка от същия доставчик могат да се изберат артикулите от списъка на 
доставчика, а не да се търсят в групите на артикулите. Всички операции, който могат да се 
извършват с  артикулите при намирането им в артикулните групи, могат да се извършват и ако 
артикулите се разглеждат по контрагенти (за тези, от които е правена доставка). Изключение 
прави създаването на артикул, защото за това трябва да се посочи артикулна група. 
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7.1. Създаване на група от контрагенти 
Ако се създава нова група от контрагенти, тя ще присъства в дървото на критериите. За 

да се създаде нова група за контрагенти трябва:  В лявата част на прозореца с артикулите да бъде отворен критерия По последен доставчик;  В нея се избира групата, чиято подгрупа ще се създава. Ако няма създадени 
групи т.е. създаваната ще бъде подгрупа на критерия, трябва да бъде избран самия критерий 
(всъщност може и някой негов контрагент);  Натиска се десен бутон на мишката върху нея и от менюто се избира Нова група 
към “Доставчици” . В кавичките е посочено името на 
главната група, чиято подгрупа се създава. Другия вариант е да се избере от главното меню 
Артикули / Доставчици / Нова група към ”Доставчици”  В отворилия се прозорец, който е аналогичен на този прри създаването на 
групите през прозореца на контрагентите (Фиг. 69) се попълват полетата и се затваря прозореца 
с бутон Потвърди . 

За значението на полета в прозореца за създаването на групата, както и за редактиране 
и изтриване на група виж част V, т.1 Групи от контрагенти. 

7.2. Създаване на нов доставчик 
За задаване нов доставчик се избира групата, към която ще бъде, ако няма да бъде в 

група се избира критерия По последен доставчик. Натиска се десен бутон на мишката и от 
появилото се меню се избира Нов доставчик . Отворилия се прозорец е 
същия като при задаване на нов контрагент от прозореца КОНТРАГЕНТИ. За значението на  
някои полетата (виж част V, т.2 Задаване на нов контрагент). 

Всъщност от този прозорец може да се създаде и контрагент тип клиент, като се промени стойността на полето Доставчик в прозореца Данни за контрагент на “ НЕ “. Контрагента 
обаче няма да се появи в дървото в прозореца АРТИКУЛИ, защото там са само доставчици. 

7.3. Редактиране на доставчик 
За редактиране доставчика се избира от дървото и се натиска десен бутон на мишката 

върху него. От менюто се избира Редактиране на  доставчик “__” 
. В отворилия се прозорец се коригират полетата и се потвърждават промените със съответния бутон. 

Доставчик НЕ МОЖЕ да бъде изтрит от прозореца АРТИКУЛИ. 
8. Забележки: 

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

 в прозореца АРТИКУЛИ или да се затвори и отвори отново. 
VI.Справки – артикули 

 
За да е достъпно менюто за справките, трябва да се отвори прозореца АРТИКУЛИ (от 

Номенклатури / Артикули) или от иконата  намираща се под главното меню. Тогава в 
главното меню се появява Справки-артикули и от него може да се избере необходимата 
справка. 

 
Потребителят може да прави различни справки за извършени операции с артикули. Той 

може лесно да се ориентира каква информация би му дала дадена справка по името и. Те са 
разделени на няколко групи според операцията, която е била извършена с артикулите и това 
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дали справката ще бъде правена по артикули или контрагенти. При задържане на мишката 
върху групата след стрелката се показват възможните справки от нея. 

 Групите справки са:  Доставки;  Изписвания;  Общи справки;  Продажби;  Ревизия;  Рецепти;  Самоконтрол и срок на годност;  Серийни номера 
 
Други налични справки, които не попадат в някоя от изброените групи са:  Дневник за избрани артикули;  Движения за избрани артикули;  
В отделните групи Доставки, Изписвания и Ревизии се отличават още детайлни и 

обобщени справки. Разликата между тях е следната (за пример са използвани справките по 
доставки): ако един артикул участва в 15 различни доставки, в детайлната справка за доставки 
на артикули, той ще участва с 15 различни записа, като във всеки от тях ще е посочено количеството от една доставка. В обобщената справка артикула ще участва само с един запис 
и количество за него ще бъде сумарното от всички доставки. 

 
 
 

 
 
 

 Фиг. 72. Прозорец на справка  
 
Тъй като работата с всички видове справки е аналогична ще бъде разгледана само една 

от тях – Детайлна справка за избрани артикули. 
От прозореца артикули се избират артикулите, за които ще се прави справката. Дори 

потребителя да не е избрал артикул, ако е отворена артикулна група по подразбиране е избран 
първия артикул от нея и справката ще се направи за него. Ако няма избран артикул, програмата 
ще изведе подсещащо съобщение. За избор на няколко артикула (виж част IV, т.10 Действия с няколко артикула). Ако самата справка е по всички артикули няма значение дали има избрани 
артикули или не, тя винаги ще се генерира за всички артикули 

Бутон за задаване на период за справката. След като е избран се 
изписва на самия бутон. 

Данните от справката. 

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

Бутон за избор на филтри. 
 

 Реда, в който се пока-зват резултатите от сумиране или търсене на средноаритмети
чно. 

Бутон за търсене по избран параметър. 
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От главното меню избира се Справки по артикули / Доставки / Детайлна справка за 
избрани артикули. 

Трябва да се зададе период, за който да бъде направена справката и това се прави от 
бутона . Когато справката е вече изведена на екрана, върху 
бутона е изписан периода, за който е – пример: . Като се избере 
отново бутона, може да се зададе нов период за нова справка от същия тип за същите артикули. 
Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-кратките периоди. Ако потребителя 
желае друг период трябва да избере Произволен период, в следствие на което се отваря 
прозореца за избор на период (Фиг. 73). 

 

 Фиг. 73. Прозорец за избор на произволен период  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 , намиращ се в дясно от датата. При неговото натискане се появява календар с един месец. От него се избира с мишката ден от съответния месец. 
Преминаването между месеците става с  и , а през годините – с  и . За движение напред във времето – бутоните от дясно, а за връщане – от ляво; 

Часа също може да се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките 
 за нарастване или намаляване по отделно за час, минути и секунди. 

 Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона 
, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото 

меню зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (виж 
част III, т.3.6 Времеви периоди). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително 
да се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него 

. Ако избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 
След натискане на бутон Потвърди  се извежда самата справка. Ако тя е 

за твърде голям период, ще е необходимо да се изчака няколко секунди до няколко минути. 
 
 
Другите бутони в прозореца на справката са: 
За избор на типа на документите – възможни са: Само редовни, 

Само сторнирани, Всички типове. При избор на всеки един от тях таблицата се обновява с отговарящите му документи. Типа може да се зададе и преди избора на периода. Избрания е 
изписан на бутона – пример: ; 
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 – при натискане на този бутон се отваря прозорец, в който се избират 
активните филтри. Това са критерии, чиято цел е да се покажат само записите в таблицата отговарящи на дадено условие. Филтрирането при справките не е активно, филтриране има при 
Дневниците (виж част VII. Дневници); 

 – търсенето се извършва, като във всички други таблици (виж 
част IV, т.5 Търсене на артикул); 

 – целта на бутона е да покаже справката във вида, в който е била генерирана. Ако са били търсени сума, средно аритметично, най-голяма или най-малка 
стойност по колона, те се изписват в долната част на прозореца. При натискане на бутон 
Обнови, полетата ще се зачистят; 

 – при избора му се отваря прозорец със списък на възможните колони. С поставяне на отметка пред името се оказва дали да бъде видима; 
 – печатането се извършва като във всички таблици в програмата – виж част XII, т.2d Бутон Печат и отпечатване  на таблици. Нека потребителя да огледа 

видимите колони преди да отпечата информацията и ако желае да ги подреди в удобен за него 
вид; 

 
За да има справката вид удобен за потребителя освен избора на видимите колони може:  Да се сортира по избрана колона в прав или обратен ред чрез избор на името й с ляв бутон на мишката;  Да се разместват местата на колоните. Това става като се натисне десен бутон 

на мишката върху заглавието на колоната. Тогава лявата й линия става по-плътна. Докато е 
натиснат бутона, с “влачене” колоната се мести до желаната позиция, след което се отпуска 
бутона на мишката и колоната вече е позиционирана на новото място. 

Друга полезна възможност е да се намери сумата, средното аритметично, най-голямата 
или най-малката стойност на дадена колона, в която са изписани числа. Това става по следния начин:  

Ако ще се търси някое от горепосочените само за избрани записи (запис е един ред от 
справка) първо се маркират съответните записи; 

Натиска се десен бутон на мишката на поле от колоната от появилото се меню се избира 
желаното от: Сума, Средно аритметично, най-малкото от или Най-голямото от; . Ако са маркирани няколко записа, програмата отваря под меню за избор дали изчислението да се 
направи за всички записи или само за маркираните; 

Изчислената стойност се намира под съответната колона, в долната част на прозореца. 
 

 Фиг. 74. Допълнителни опции на справките  
Освен тези справки в софтуера стандартно съществуват редица други, подредени в различни 
групи. 
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1. Общи справки: 
Артикули в неприключени сметки – група от справки които дават детайлна или обобщена 
информация за артикулите намиращи се в отворени сметки. Склада е намален с тези 
количества но те взе още не са се отразили като продажби. 
Минимални количества – група от справки които дават информация за количествата 
необходими за доставка до достигане на минималният запас въведен в картона на артикула.  
Общ оборот – Справки даващи информация за продадените количества за артикули обединени по различни критерии с информация за покупната и продажната им стойност. 
Списък артикули с баркодове – справка даваща информация за артикулит ес прилежащите им 
баркодове. 

2. Продажби: 
 Група от справки даваща информация за продажбите на артикулите по различни 
критерии. Сред тях са за Всички или избрани артикули, По артикулни групи, По група за печат, 
По търговска марка. 

3. Рецепти: 
 За обектите разботещи с рецепти са разработени няколко справки помагащи прегледа 
и проследяването на продажбите по рецепти списъка с рецепти и др. Сред тях са: 
Списък рецепти – показва информация за съспатните артикули и техните рецепти. 
Калкулация на съставни артикули (рецепти) – справка която дава информация за наличните количества на съставните артикули и съответстващата им калкулация (продуктите необходими 
за производството на това количество). 
Продадени артикули – разбивка по продукти – справка даваща информация за продуктите които 
са изтеглени от склада при продажбата на съответните съставни артикули. 
Рецепти в които участват избраните артикули – справка даваща информация избраните 
артикули в кои рецепти участват и с какво количество. 

4. Самоконтрол и срок на годност: 
Съществуват две специални справки улесняващи следенето срока на годност на 

артикулите:  Система за самоконтрол  Детайлна справка срок на годност на всички артикули За да може да се използва пълната функционалност на тези две справки, трябва при 
създаване или редактиране на артикул да се попълнят данните за срок на годност на артикулите 
и при доставката да са попълват полета Партида, Начин на съхранение, Вид транспорт. 

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 Артикули с изтичащ срок на годност, 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. 

5. Серийни номера 
В тази гррупа са събрани справки с информация за ссерийните номера и тяхното проследяване. 
Може да се проверят свободните (наличните) серийни номера на всички (Свободни серийни 
номера за всички артикули) или конкретно избрани (Свободни серийни номера за избрани 
артикули).   
Справката Проследяване на артикул по сериен номер дава възможност за извеждане на 
информация за артикул на конкретно избран сериен номер. 
 
Други справки 
Дневник за избрани артикули – справка даваща обобщена информация за движението на избран артикул (доставки, изписвания, ревизии и продажби) за избран период, както и за 
наличното количество в момента и наличността в началото и края на периода. 
Движения на избрани артикули – справка даваща подробна информация за движението на 
избран артикул за определен период. 
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VII.Дневници 
Дневниците, също като справките могат да дадат много полезна информация, само че 

данните в тях, не са за извършени действия с артикулите, а за издадените с програмата 
документи. Дневниците са достъпни от главното менюто Дневници, като са разделени на групи:  Дневник Доставки;  Дневник Продажби;  Дневник Ревизии;  Дневник Изписване.  Допълнителни справки 

Освен това има още един дневник – Събития, който ще бъде разгледан отделно.  „Допълнителни справки” в менюто Дневници е отделна секция със специални права на 
достъп. Секцията може да се използва в два варианта:  В нея да се отделят специални управленски справки и да имат достъп само 
управителите на обекта.  В нея да се отделят справки за оператори и операторите да имат достъп само 
достъп само до тях, без останалите справки и дневници. 

 

 Фиг. 75. Падащото меню на Дневници, Дневник Доставки, По дата  на въвеждане.  
 

1. Общи сведения за дневници 
 

Тъй като работата с всички дневници е аналогична ще бъде разгледан само един от тях: 
Дневник – доставки от избран доставчик, който е по дата на въвеждане. 

За да бъде прегледан, трябва да се извършат следните стъпки:  Отваря се прозореца на контрагентите. Достъпен е от главното меню 
Номенклатури / Контрагенти или от реда с бутоните, като се избере бутона  (другите начини за отваряне са описани в част V. Контрагенти). В него се избира бутона Доставчици, 

 за да се изведе в прозореца само списъка на доставчиците. Избира се конкретен 
доставчик като се натисне бутон на мишката в някое негово поле. Прозореца на контрагентите трябва да остане отворен. Тъй като дневника може да бъде само за един доставчик, ако 
потребителя избере повече, справката ще бъде генерирана само за последния от тях;  След това се избира дневника от менюто Дневници / Дневник доставки / 
Доставки по дата на въвеждане / Дневник – доставки от избран доставчик;  Аналогично на извикването за избран контрагент, ако дневника, който се извиква е за 
конкретни артикули трябва преди да се извика да се изберат артикулите, за които ще бъде 
генериран от прозореца АРТИКУЛИ в модула, от който се задава и дневника. При положение, 
че даден дневник иска избирането на артикули или контрагент преди отварянето му, при опит 
да се отвори с не избрани данни, програмата ще изведе съответното подсещащо съобщение. Потребителя трябва да избере необходимото (контрагент или артикули) и отново да избере 
дневника. Разбира се ако дневника е за всички артикули не е необходимо да се избира нищо 
предварително.  В следствие на горните стъпки се отваря прозореца Дневник – доставки от избран доставчик (Фиг. 76). В заглавния му ред са изписани идентификационния номер и името 
на избрания контрагент; 
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 Фиг. 76. Прозорец на Дневник.  
 От бутона  трябва да се избере един от 

фиксираните периоди в списъка или да се зададе произволен период, както при справките (виж 
част VI Справки – артикули ). След избора на периода се извежда самата справка. Ако тя е за твърде голям период, ще е необходимо да се изчака няколко секунди. Затова програмата 
извежда на екрана съобщение: “Моля, изчакайте...” ; 

Прозореца е разделен на три части. В горната му част, под заглавната лента и реда с 
основните бутони е таблицата на документите. След като се избере един от документите, под 
нея, в средната част ще бъдат показани артикулите към този документ (в случая – доставените 
с избрания документ артикули от избрания контрагент). В най-долната част на прозореца е реда, 
в който се извеждат при търсене сума, средно аритметично и др.  

Между таблицата с документите и таблицата с артикулите към документа има два 
допълнителни бутона за търсене и функции, а най в дясно има точка. Тази точка е червена  
когато, когато програмата не е извела всички записи към дневника и дава информации на 
потребителя, че все още данните не са пълни. Когато програмата зареди всички данни, точката 
става зелена . Точката е червена  и ако например е избран документ, а в средната част на 
прозореца са артикулите към предишния избран. Потребителя единствено трябва да изчака 
няколко секунди, докато точката стане зелена . Значението на бутоните е същото като при справките със следните уточнения: 

Бутоните, който са над таблицата с документите важат само за нея. Тъй като редовни 
или сторнирани могат да са само документи с бутон Само редовни (Само сторнирани, Всички 
типове) се филтрира таблицата с документите на генерирания дневник. Ако е сторниран един 
документ, то тогава са сторнирани всички артикули в него. 
Бутона за търсене над таблицата с документите , търси само в нея. Ако 
потребителя иска да търси определен артикул към издаден документ, трябва да използва 
бутона Търсене по: ,  който е между двете таблици в прозореца. Във всяка 
таблица може да е търси по всяко нейно поле, независимо дали то е видимо или не. Търсенето 
се извършва, като във всички други таблици (виж Търсене в таблици);  

Бутон  ще бъде разгледан подробно при дневниците за операциите 
Доставки , Изписване и Ревизия, защото от него могат да се извършват различни действия в 
зависимост от за коя операция е дневника Освен това бутона е отделен за таблицата с документите и таблицата с артикулите към документ. 

В падащото меню на бутона  за таблицата с документите общите функции 
са: 

  

Заглавния ред на Дневника. Посочен е контрагента с данъчния му 
номер 

Таблица на доставките. 

Артикули към избраната, в горната таблица  доставка. 

Реда, в който ще се изписват изчислени суми, най-малко, най-голямо или средноаритметично, на избрани клетки. 
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 Филтриране  - то може да се използва за вече изведен дневник, 
но също така е възможно първо да се зададат филтрите, а след това да се избере периода, за 
който да се генерира дневника (от бутона Моля изберете период ). 
При избора му се отваря прозорец (Фиг. 77), в който трябва да се посочи критерия за 
филтриране. Поставя се отметка пред критерия – документ и се избира филтрираща стойност. 
Всъщност, когато се избере филтрираща стойност, ако потребителя не е поставил отметка тя 
се поставя автоматично от програмата. След натискане на бутон Потвърди  в прозореца се извежда дневника, с документите отговарящи на зададените условия. Например, 
ако се зададе филтър за документ – стокова разписка в таблицата на документите ще се 
изведат само тези, които са въведени със документ стокова разписка. 

 

 Фиг. 77. Избор на филтър за дневник.  
 Обнови  – тази функция обновява информацията в изведената 

таблица. Ако потребителя е търсил средно аритметично или сума на числова колона 
(стойностите са били изписани в последния ред на прозореца), те ще бъдат изчистени. Също ако някой от документите е бил редактиран, за да види потребителя коректните данни в 
таблицата трябва да обнови. 

 Колони  – с избора на Колони, се отваря прозорец, чрез който могат 
да се определят видимите колони в съответната таблица. За всяка таблица те се определят по отделно. За всяка се извиква от бутона Функции / Колони, намиращ се над съответната таблица. 
В отворилия се прозорец се поставят отметки пред желаните колони. 

 Печат  – тази функция се използва за печат на съответната таблица 
(в зависимост от това, от кой бутон Функции се извиква). След като се избере отпечатването е стандартно, както за всички останали таблици в програмата (виж част XII, т.2d Бутон Печат 
и отпечатване на таблици). Препоръчва се преди да избере отпечатване, потребителя да 
прегледа и настрои видимите колони, защото отпечатването ще се извърши за избраните 
видими Колони. 

За таблицата с артикулите към документите наличните функции са само Обнови, 
Колони, Печат 

 
 В дневниците са налични функциите Филтриране , Обнови , 
Колони , Печат , но има и допълнителни функции, с които е възможно да се извършват определени действия с документите. Това са: 
Преиздаване  – тази функция отпечатва избрания предварително документ от 
таблицата. Единственото, което потребителя може да промени в него е шрифта му. Може да се 
преиздаде документ за Доставка, Ревизия и Изписване, ако документа е съществуващ. 
Редактиране   – достъпно в дневниците за Доставки и Изписване Отваря 
прозорец, в които може да се редактира избрания документ;  
Сторниране  – сторнирането е достъпно в дневниците на всички операции. 
Доплащане  – може да се извърши доплащане към документи за операция 
Доставки.  

2. Дневник Събития 
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Този дневник дава информация за извършените действия от всеки един оператор. 
Избира се от Дневници / Събития  и при стартирането се извеждат събитията 
за текущия ден (автоматично е позиционирано на последните от тях). Също като при другите 
справки потребителя може да зададе период, за който да бъде генерирана с бутон 

 (след като се избере период той е изписва на бутона) - Фиг. 78.  

 Фиг. 78. Дневник Събития  
В долната част на прозореца, в дясно от бутона Печат  може да се види общия брой събития до момента, записани в базата. Ако до сега, те не са изтривани броя записи 

ще съвпада с номера на последното събитие. 
 
За всяко събитие има данните: 
Номер – всяко събитие има идентификационен номер; Тип – полето тип показва най-общо какво е било извършеното действие. Например: 

редактиране на артикул, Старт на модул, LOG IN оператор; 
No модул – всеки модул си има номер, като еднаквите модули на различите компютри 

имат различни номер; 
Модул име – името на използвания модул (например SinglePOS) 
Компютър – името на компютъра в мрежата, от който е работено (например SERVER, POS); 
Локален път – показва къде в компютъра, указан в предишното поле, се намира модула, 

с който е извършено действието; 
No оператор и Оператор – показват номера и името на оператора извършил действието; 
Време – кога е извършено действието с точност до секунди; Описание – дава по-подробна информация за извършеното действие. Например, ако 

типа на действието е редактиране на артикул, в полето описание ще бъде казано точно, кой 
артикул е бил редактиран (или добавен). 

 
Данните могат да бъдат филтрирани по типа на събитието с бутон Всички типове  

 (след като се избере тип за филтър, той се изписва на бутона). Може да се филтрира по редица типове сред които Редакция на арткул, LOG IN на 
оператор; LOG OUT на оператор, Стар на модул, Редактиране на документ, Сторниране на 
документ и много др. (Фиг. 79). 

Също може да се филтрира по оператор, компютър и модул. Това става с бутона 
Филтрirane на събитияta . Така се отваря прозорец за избор на 
филтър (Фиг. 80), в който трябва да се поставят отметки за желаните филтри и да изберат 
стойности от съответстващите им падащи списъци.  

Събитията могат да бъдат сортирани по всяка една от колоните чрез избор на 
заглавието й. Също така справката може да бъде обновявана, отпечатвана, могат да се избират 
видимите колони в нея. 
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Тъй като за всяко извършено действие (което води до промяна на данните в базата) се 
прави запис на системно събитие, след определен период на работа с програмата събитията, 
извеждани в тази справка стават твърде много и заемат място в базата данни.  

  

 Фиг. 79. Филтър за Събития  

 Фиг. 80. Филтър за Събития 

VIII.Продажби 
1. Същност и стартиране 

Операцията Продажби осигурява функционалността на касовото работно място в 
ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ. Поддържат се следните функции:  Продажба на артикули с и без рецепта;  Работа в ресторантски (с отворени клиентски сметки), магазински или смесен 

режим;  Възможност за споделяне на сметки между терминалите в ресторантски режим;   Операторски отстъпки/надбавки и отстъпки с клиентски карти;  Различни типове плащания;  Печат на кухненски бележки при запис на сметка и сторниране на артикул в 
записана сметка;  Печат копие на приключена бележка;  Печат на Сторно бележка;  Издаване на фактура, при приключване на бележка;  Издаване на копие на фактура (печат на външен принтер);  Издаване на гаранционна карта;  Ограничаване достъпа до различните функции (права на достъп);  Управление на фискални устройства, POS принтер (за бар, кухня …), клиентски 
дисплей, баркод скенер, везна; 

Стартирането на операцията е от меню Операции / Продажби или клавишна комбинация 
Ctrl+P. При зададено „Изисква на оторизация” в настройките (виж тук), трябва да се въведе 
потребителско име на оператор (или име и парола ако е избрана и тази настройка). За 
оператора ‘admin’ (и всички оператори, които имат текст ‘admin’ в потребителското име), 
въвеждането на парола е задължително. Ако не се изисква оторизация продажбите ще се извършват от текущия за програмата потребител. 
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 Фиг. 81. Стартиране на Продажби  
Ако при стартиране Не бъде открито фискално устройство се извежда предупредително съобщение (Фиг. 82), потвърждението на което отваря екрана за продажби, но такива не могат 

да бъдат направени. За да се продължи работа е необходимо да се провери свързаното 
фискално устройство и/или настройките на продажбите.  

 

 Фиг. 82. Предупредително съобщение 
2. Необходими настройки 

2.1. Настройки продажби 
Настройките на модул Продажби са достъпни от меню Настройки / Системни / 

Настройки продажби. Прозореца има шест части: Системни, ДА/НЕ настройки, Периферия, 
Интерфейси, Фактури, Гаранционни карти. 

 

 Фиг. 83. Настройки продажби, Системни 
a) Системни 

 В частта Системни се задават: 
Номер на терминал – Логически номер на терминал. Всяка продажба се записва с 

логическия номер на терминала, от който е извършена. В последствие, чрез дневниците,  може да се види, какви продажби е имало от всеки терминал. Всички терминали с в обекта трябва да 
бъдат с различен номер! Ако има стартирани терминали с един и същи номер програмата 
извежда предупреждаващо съобщение, че трябва да се променят; 
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Изчакване между печат на бележки в секунди – Препоръчва се да се използва в 
случаите, когато на едно устройство се печатат няколко бележки при запис на сметка (няколко 
кухненски или / и фискални) и това устройство няма автоматичен нож. Зададените секунди за 
изчакване осигуряват на оператора интервал на изчакване, в който той може да откъсне дадена 
бележка преди отпечатването на следващите; 

Автоматично изтриване на приключени сметки след … дни – След колко дни ще 
бъдат изтрити временните записи за приключените сметки. Проверка за приключени сметки се 
прави през 30 мин. Ако е въведен срок за изтриване на бележките 0 (нула) дни, бележките няма 
да бъдат изтрити. В таблицата със сметките се пази кога е отворена, кога са маркирани артикулите и кога е приключена сметката. Използва се за справки, преиздаване и др. 

ВАЖНО!!! Изтриването на сметките не се отразява на оборотите в основните 
записи за продажбите.  

Използване на сензорен екран: – поставянето на отметката активира допъълнителна 
цифрова клавиатура на основния екран за продажните, чиято цел е улеснение при използването 
на сензорен екран; 

Визуализиране на: име на артикула или касово име на артикула – кое от двете имена 
да се вижда в прозореца за продажби и в справките. 

Префикс на клиентски карти – дава възможност за промяна на префикса за клиентски 
карти. Стандартният префикс е ‘27’.  Комбинацията от цифри използвана за клиентски карти не 
може да се използва за начало на баркод.   Списък префикси за теглови баркодове (разделител запетая): (*При липса на 
стойност се използват ’24,25,28’) – определя префикса (цифрите преди) които ще бъдат 
използвани за разпознаване на тегловите баркодове. По този префикс софтуера разбира че 
баркода е теглови и използва останалите символи (цифри) от него за определяне на артикула 
и количеството. Използването на нестандартни префикси може да доведе до маркиране на 
нормален артикул като теглови. Промяна склада за продажби – тази опция може да се използва само ако „ДЕТЕЛИНА 
ЛАЙТ” работи в комбинация с ТИС „ДЕТЕЛИНА”  и в ТИС „ДЕТЕЛИНА” са създадени множество 
складове. Чрез тази настройка може да се променя само работния склад за продажби, като се 
избере един от съществуващите. Склада, в които се извършват останалите операции е винаги 
първи. 

b) ДА/НЕ настройки 
 В частта ДА/НЕ настройки се задават: 

 

 Фиг. 84. Настройки продажби, ДА/НЕ настройки  
Работа с клиентски сметки (маси) – Ако е маркиран, позволява работа с отворени 

клиентски сметки (работа в ресторантски режим). 



         
„Детелина ЛАЙТ” Продажби 

 

 76

Работа само с отворени клиентски сметки – Не позволява да се започне продажба 
без да е избрана клиентска сметка (маса). 

Разрешено изчистване на цялата бележка (VOID ALL): 
- При поставена отметка – ако има отворена клиентска сметка, програмата ще 

предупреди, че затварянето на продажби ще изчисти цялата сметка. Ако 
касиера избере да продължи, всички артикули в сметката ще бъдат 
войдирани и прозорецът ще се затвори. При работа с клиентски сметки 
(маси) се войдират само ново маркираните артикули. В противен случай 
сметката ще остане отворена; - При липса на отметка – не може да се изчисти цялата сметка, не зависимо 
дали оператора има право на VOID. Т.е. ако оператор има отворен сметка 
(междинна или крайна клиентска), не може да затвори продажбите без да 
запише или приключи текущата сметка. Ще бъде изведено съобщение, че 
функцията Void All не може да бъде използвана. Тази настройка е над 
настройките на операторите. За оператора все пак остава варианта да 
войдира артикулите по друг начин, ако има съответните права; 

И в двата случая войдираните (отказаните артикули) се записват в базата с 
данни като анулирани. 

Изисква оторизация – Изисква въвеждане на потребителско име при стартиране на 
модул Продажби. Ако не е маркирана тази опция, за оператор в продажби се използва потребителя, с който е стартирана „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ”. Ако не е поставена отметка на тази опция, 
следващите четири са неактивни. 

Изисква потребителско име и парола – при поставена отметка, при оторизация ще се 
изисква потребителско име и парола на оператора. В противен случай се изисква само име. 

Изход оператор след приключване на клиентска сметка (TOTAL) – С избор на опцията 
се осигурява автоматичен изход от продажби на текущия оператор след приключване на клиентска сметка. За да се направи продажба е необходима оторизация на следващия 
оператор. 
 Изход оператор след междинно приключване на клиентска сметка (NB) – С избор на 
опцията се осигурява автоматичен изход от продажби на текущия оператор след запис на 
междинна поръчка. За да се направи продажба е необходима оторизация на следващия 
оператор. Визуализиране на потребителското име с ‘*’ при оторизация в продажби – при 
въвеждането на потребителското име, символите му се визуализират със звезда (*). 

Печат на кухненски бележки - Ако е маркиран, след отпечатването на клиентската или 
междинната бележка, се печатат кухненски бележки. Ако не е поставена отметка на тази опция, 
следващите две са неактивни. 

Печат на кухненски бележки за войд в междинно приключена сметка – при „Дълбок войд”, на устройството на което по принцип се печатат кухненските бележки за артикула, се 
разпечатва бележка вида на бележка за група за печат, но с допълнителен текст „ВОЙДИРАН 
АРТИКУЛ” в началото и в края; 

Групиране на артикулите в кухненска бележка -  при поставена отметка, при 
отпечатване на бележката в кухнята еднаквите маркирани артикули ще се обединят в една 
бележка. 

Скриване на бутони за служебно приключване – при поставена отметка, се скриват 
бутоните за приключване, а приключването се прави само с бързите клавиши: F5, F6, F7, F8; 

Групиране на артикулите при приключване на бележка – при поставена отметка, при 
отпечатване на бележката еднаквите маркирани артикули ще се обединят в един. Пример: 
маркирано е веднъж 2 Х Кока кола и 1 Х Кока кола, в крайната бележка ще има 3 Х Кока кола. При липса на отметка ще се отпечатват във вида, в който са маркирани. Отметката важи за 
отпечатването на касова бележка и фактура; 

Не се показва ресто, ако стойността му е 0.00 (нула) – ако няма ресто, прозореца за 
визуализирането му не се показва и по този начин спестява действието на потребителя по 
потвърждаването му. 

Без показване на рестото в отделен прозорец – когато рестото се показва в отделен 
прозорец, е необходимо оператора да натисне клавиш, за да го затвори.  В отделен прозорец, 
рестото се вижда по-добре от касиера, но за да се спести операцията по затварянето на 
прозореца, се поставя отметка на тази настройка. Тогава рестото ще може да се види само в 
горния десен ъгъл на прозореца за продажби. 

Показване на наличното количество в склада за продажби – показва допълнителна колона в прозореца на продажби с количеството на продадения артикул преди маркирането му; 
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Печат на общ текст при приключване на клиентска сметка (маса) – общия текст 
включва текста за закрита сметка, номер на терминал, брой поръчки, номер на сметка. Ако не 
се разпечатва общия текст, ще бъдат разпечатани само артикулите; 

Разрешен запис на нулева сметка – възможността за запис на нулева сметка цели да 
осигури по бързо обслужване клиентите на щанда. При поставена отметка е възможно 
временно да бъде записана текущата сметка и да бъде обслужен следващия клиент. Би могло 
да бъде полезно например в случай когато текущият клиент е пропуснал да претегли даден 
артикул и трябва да се върне до щанда със зеленчуците. Записаната нулева сметка се зарежда 
автоматично след приключването на последвалата я. Активирането на отметката е възможно само ако не е поставена първата отметка – Работа с клиентски сметки; 

Показване на покупна цена при ‘Преглед артикул‘ в продажби – поставянето на 
отметката дава възможност на оператора да види покупната цена при преглеждане на данните 
за артикул в екрана за продажбите. При премахната отметка покупната цена се скрива от 
данните. Използва се в случаите когато оператора има право да продава без права да вижда 
доставната цена; 

Печат в бона на Сериен No и Гаранционен срок при наличие на такива за артикула – 
въведеният сериен номер и/или срок на годност се печатат на бележката при поставена 
отметка; 

Печат на добавения коментар за артикул в касовата бележка – въведеният при 
продажбата коментар към артикула се печати върху касовата бележка при поставена отметка. В противен случай тя се не се разпечатва, но и в двата случая се записва в базата с данни; 
  Разрешено нулиране на оператори и терминали при наличие на отворени сметки – 
при поставена отметка е позволено нулирането на отчетите по оператори или терминали при 
наличието на отворени сметки (сметки, които не са приключени). В противен случай се изисква 
приключване им преди да се занули отчета; 

Терминала споделя кл.сметки с останалите терминали, които споделят – Използва се при работа с няколко терминала за продажби. Поставянето на отметка на тази опция 
означава, че сметките маркирани на този терминал ще бъдат видими и ще могат да се отварят 
и на останалите терминали, които използват същата база данни и имат поставена тази отметка. 
При споделяне на сметки между терминали, при отварянето на сметка, тя се „заключва” и не 
може да бъде отворена на друг терминал докато не бъде записана (с NB); 

 
c) Периферия 

 В частта Периферия се задават драйверите за външните устройства управлявани от 
системата (Фиг. 85). 

 Фиг. 85. Настройки продажби, Периферия  
Драйвер за фискален принтер (име и път) – трябва да се посочи драйвера за принтера, 

на който ще се печатат фискалните бонове. Ако при инсталацията на програмата е посочено 
какво ще бъде фискалното устройство, то правилния драйвер е избран, но може да е 
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необходима настройка на серийния порт. Задава се с бутона . При правилни 
настройки на СОМ порта, включен и свързан към компютъра фискален принтер, при натискане 
на  ще се отвори прозорец Настройки принтер. В него има бутони за 
задаване на рекламни редове, сверяване на часовник, преглед на фискалните параметри , тест 
на принтера,  отпечатване на празен бон. Името на драйверите управление на фискални 
устройства са различни в зависимост от устройството. Управляваните модели са указани в 
таблицата по-долу.   

  Фиг. 86. Настройки фискално устройство (FISCAL PRINTER G2 (DT PROTOCOL), 
“drvpFP_EltradeG2_BG.dll”)  

ВАЖНО!!! Съгласно последните изисквания към софтуера (Наредба Н-18), продажби без наличие на фискално устройство няма да могат да бъдат извършвани. За 
да могат да се извършват такива е задължително указване на драйвер за управление на 
фискално устройство. 

Ако е необходимо да се променя драйвера, той се избира от падащия списък. Драйвера 
представлява комуникационна библиотека за съответното устройство. Пример за такъв 
драйвер е следият: FISCAL PRINTER G2 (DT PROTOCOL), “drvpFP_EltradeG2_BG.dll” – Използва се за управление 
на всички модели фискални устройства на EЛТРЕЙД ООД 
 

С бутона  се отваря прозореца за отчети от фискалното устройство: 
Дневен финансов, Артикули, с и без нулиране, както и отчети от фискалната памет (Фиг. 87). 
Отчетите са различни в зависимост от типа на фискалното устройство. 
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Фиг. 87. Отчети на фискално устройство (FISCAL PRINTER G2 (DT PROTOCOL), 
“drvpFP_EltradeG2_BG.dll”) 

 Бутона Тест  разпечатва тестова бележка (коментарна) на фискалното 
устройство. 

Драйвер за служебен принтер (име и път) – посочва се драйвера за принтера, на който 
ще се печатат служебните бележки (за бар, кухня, отчети и др.). За различните управлявани 
устройства се използват различни драйвери, в зависимост от свързаното устройство и начина му на комуникация. Могат да се управялват устройства със сериен, паралелен и мрежов 
интерфейс. За подробна информация свързана с управляваните устройства се обърнете към 
служителите на Елтрейд. След избор на коректният драйвер се активират бутоните под полето. 
Връзката с устройството се настройва от бутон , а параметрите на 
печатащото устройство се задават в прозорец Настройки принтер (Фиг. 88), който се отваря с 
натискане на бутона Принтер . Показаните настройки на Фиг. 88 са за принтер 
със стандартен сериен интерфейс. 
 

 Фиг. 88. Настройки на сериен принтер  
В този прозорец се задават настройки зависещи от конкретния сериен принтер (може 

като се избере Тип принтер  да се установят стандартните настройки за съответния принтер). Задават се още текстовете на началните, крайните редове и типа кирилизация. 
Стандартните серийни принтери не поддържат отчети, затова при избор на бутона 

, ще се изведе съответното съобщение.  
Драйвера за служебен принтер не е задължителен. Може да се работи и без такова 

печатащо устройство, но тогава бележките за бар, кухня и т.н. ще се отпечатват на фискалното устройство. 
 
Драйвер за клиентски дисплей – Не е задължителен. Поддържат се клиентски дисплеи 

на следните фирми: NCR, EPSON, TYSSO, IBM и др. които използват различни 
комуникационнни протоколи. 

След натискане не бутона „Настройки клиентски дисплей”  се задават настройки на серийния порт, рекламно съобщение и др. на клиентския дисплей. А 
връзката с дисплея може да се изпробва с бутона „Тест” , при което на самият 
дисплей се показва тестов надпис. 
 

Драйвер за електронна везна – не е задължителен. При наличие на везна се улеснява потребителя, защото измереното количество се изпраща от устройството, а не се въвежда 
ръчно. Поддържат се везни от следните български и международни производители: Бимко, 
Еликом, Датекс, Avery Berkel, Bizerba, Dibal, Digi, Metler Toledo, MCR, PSC и др. 

Настройките за комуникация се правят от бутона „Настройки електронна везна” 
 и зависят от настройките на самото устройство. Препоръчва 

се връзката с устройството да се тества с бутона „Тест” . След като „ДЕТЕЛИНА 
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ЛАЙТ” осъществи комуникация с везната, ще се отвори прозорец, в който ще се визуализира 
прочетеното количество. 

 
Драйвер за баркод скенер – не е задължителен и употребата му се налага, само ако 

свързания скенер е RS скенер.  
ИМЕ УСТРОЙСТВО 
BARCODE SCANNER – RS232 INTERFACE, 
“drvbRSScanner.dll“ 

Баркод скенер със стандартен RS232  
BARCODE SCANNER – DATALOGIC RS232, 
“drvbRSScanDatalogic.dll“ 

Баркод скенер за вграждане на Datalogic 
Настройките и тест за връзка са аналогични на тези за везна. Настройките за 

комуникация се правят от бутона „Настройки баркод скенер”  и зависят от настройките на самото устройство. Препоръчва се връзката с устройството да се 
тества с бутона „Тест” . След като „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” осъществи комуникация със 
скенера, ще се отвори прозорец, в който ще се визуализира прочетеният от скенера баркод. 

d) Интерфейси  
 В тази част се указват драйверите за управление на различни разплащания с карти 
(вътрешни разплащания, банкови терминали и др) и лоялти системи. 
 

Драйвер за разплащане с карти – драйверите описани в секцията имат различни функционалности – от банкови разплащания до вътрешно фирмени. Настройките за всяко 
разплащане са специфични. За повече информация се свържете със системните интегратори 
на Елтрейд ООД. Има разработени драйвери (комуникационни библиотеки) за терминалите на 
всички банкови институции в България, както и за връзка с няколко допълнителни разплащания 
използвани на територията България. 
 
Допълнителна информация:  
drvpay_Borika.dll – драйвер за връзка с банковите терминали на Борика. Борика е най-големият 
оператор на Банкови терминали в България. Работи с 80% от банките в България, като 
поддръжка на банковите им терминали. Използването на драйвера предотвратява грешките от 
двойното въвеждане на сумата от оператора (един път в софтуера и втори път на Банковия терминал). При използване на тази връзка сумата от сметката на клиента автоматично се 
прехвърля към банковия терминал и след плащане сметката се приключва без допълнителна 
намеса на оператор. 
drvpay_OBB.dll – Драйвер за връзка с банковите терминали на ОББ (UBB Bank). 
drvpay_RAIFFEISEN.dll – Драйвер за връзка с банковите терминали на Райфайзен банк. 
drvpay_Postbank.dll – Използва се за връзка с банковите терминали на Пощенска банка. drvpay_DSK.dll – Използва се за връзка с банковите терминали на Банка ДСК. 
drvpay_FIB.dll – Използва се за връзка с банковите терминали на Първа Инвестиционна банка. 
drvpay_iPay.dll – Използва се за връзка с банковите терминали на Му ПОС. 
Както и при терминалите на Борика използването на опциите за връзка с банковите терминали 
предотвратява грешките на оператора. 
 drvpay_XPayServer.dll – Драйвер използван за връзка с XPayServer  - софтуер разработен от 
„Елтрейд“ ООД  за вътрешно фирмено разплащане. 
drvpay_FidelioHotel.dll – драйвер за връзка с Хотелския софтуер на фирма Micros Fidelio. 
Използва се за трансфер на сметка към хотелския софтуер и начисляването й към сметката на 
клиента. 
drvpay_SepBankPayment.dll – драйвер, който осъществява връзка със системата за разплащания на SEP. Самата система трупа точки и дава различни отстъпки.  
 
След избора на съответното разплащане с карти посредством бутона 

 се извършват настройките за връзка към избраното 
разплащане, а от бутона  има възможност за проверка на връзката. 
 
След задаване настройките на периферията, чрез бутона  може да бъде 
проверена връзката с всяко едно устройство. 
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 Фиг. 89. Настройки продажби - Периферия  
Драйвер за система за лоялност: – тук се настройват връзките към различни системи 

за лоялност. Всички системи имат различни възможности и опции – някои трупат точки, други 
дават отстъпки при натрупани обороти и т.н. 
Примери за подобни комуникационни библиотеки (драйвери) за следните: 
drvcl_XLDriver.dll – драйвер за връзка с пълната версия на лоялти система разработена от 
„Елтрейд“ ООД. Системата има възможност за различни отстъпки в зависимост от оборотите които прави клиента. 
drvcl_XLDriverLight.dll – драйвер за връзка със система за лоялност Лайт разработена от 
„Елтрейд“ ООД. Системата трупа точки в зависимост от оборот, артикули и други критерии и 
дава възможност за получаване на подаръци срещу тези точки. 
След избора на съответната система за лоялност посредством бутона 

 се извършват настройките за връзка към избраната система, 
а от бутона  има възможност за проверка на връзката. 

e) Фактури 
 В частта Фактури настройките са следните: 

Отпечатваната фактура е данъчна – ако отпечатваната фактура е данъчна трябва 
да има отметка. Дори при инсталацията да е бил избран типа на фактурата, тази настройка 
трябва да се прегледа. 

При инсталацията на „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ”, инсталиращата програма предоставя възможност за избор на бланка за печат:  Данъчна под Windows  Опростена под Windows  Данъчна под DOS  Опростена под DOS  
Тази настройка е в действителност само за бланката за печат. Бланката е файл с 

разширение  „.frf” и текущата, която се използва в момента е поставена в директорията 
..\DetelinaLight\Templates\POSTml. Отделно, в тази директория има други четири поддиректории, в които са поставени бланките за съответни тип (виж следващата таблица). 
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 Фиг. 90. Настройки продажби, Фактури  
..\Templates\POSTml \Invoice_WIN Данъчна под Windows 
.. \Templates\POSTml \Invoice_WIN_Simple Опростена под Windows 
.. \Templates\POSTml \Invoice_DOS Данъчна под DOS 
.. \Templates\POSTml \Invoice_DOS_Simple Опростена под DOS 

 
Ако потребителя желае да използва друг тип, различен от първоначално настроения, трябва да копира файла от съответната директория и да го постави в ..\Templates\POSTml. 

 
Принтер за печат под DOS – ако фактурите ще се отпечатват под DOS, в това поле се 

настройва пътя към принтера. Ако принтера е локален, трябва да се въведе LPT1, ако е мрежов 
се записва пълното име на принтера, така както се вижда по мрежата. 

Пореден номер на фактура – показва поредния номер на фактура, т.е. номер с който 
ще бъде следващата отпечатана фактура. Номерата са десет цифрени и програмата се грижи 
те да бъдат поредни. 

От бутона  се отваря редактора на бланки за 
печат с текущата бланка. Натиска ако потребителя иска да прави промени в съществуващата, 
текуща бланка за печат. 

Печат на фактури на външен принтер – трябва да се постави отметка ако фактурите 
ще се отпечатват на стандартен принтер под Windows или DOS. Ако няма отметка фактурите 
ще се отпечатват на фискалния принтер за касовите бележки, а следващите полета, от които 
се определя как ще се отпечата фактурата на външния принтер ще бъдат неактивни. 

Предпечатен изглед – това поле е активно само ако не е избран Печат в DOS режим (следващата отметка). При избор за печат на фактура, ще се отвори прозореца за предпечатен 
преглед (преглед на фактурата преди отпечатване) и после печата се продължава от него. Ако 
няма отметка за предпечатен преглед фактурата директно се отпечатва. 

Печат в DOS режим – флага указва, че печатането на фактурите е в DOS режим, тоест 
режим използван при старите матрични принтери. Печата е бърз, но c ограничени възможности 
за визуализация. 

Нова страница в DOS режим – при поставена отметка, след отпечатването принтера 
ще превърти хартията до края на страницата и  следващата фактура ще започва на нова 
страница. Използва се при печат върху листа, в противен случай се използва задължително 
безконечна хартия.  Разширено търсене на клиент за фактура (търси въведената сторйност в Идент.№ или в ЗДДС №) – поставянето на тази отметка разширява обшвата на търсенето 
измежду посочените параметри. В противен случай търсенето е само в избраното поле. 
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f) Гаранционни карти 
 В частта за гаранционни карти се задава: 
 

Принтер за печат под DOS – аналогично на същата настройка при фактури в това поле 
се задава пътя на принтера за печат под DOS, ако гаранционните карти се печатат в DOS режим; 

Пореден номер на гаранционна карта – въвежда се номера за следващата гаранционна 
карта. Програмата се грижи номерата да бъдат поредни; 
 От бутона  се отваря редактора на бланки за 
печат с текущата бланка; 
 Значението на настройките за Предпечатен изглед, Печат в DOS режим и Нова 
страница в DOS режим е същото като при настройките за фактури.  Печат на артикулите без гаранционен срок – ако се постави отметката, в 
гаранционната карта ще се отпечатат и артикулите без зададен гаранционен срок и полето за 
гаранция за тях ще бъде празно. 
 Начин на печат – избира се един от вариантите – да се отпечатва обща гаранционна 
карта или отделна карта за всеки артикул; 
 Печат – отново се избира един от четирите варианта за печат; 
 

 Фиг. 91. Настройки продажби, Гаранционни карти 
2.2. Настройки оператори на системата 
Достъпни са от менюто Настройки / Потребители на системата и се задават при 

създаване или редактиране на оператор. В частта достъп до функции, тези които се отнасят за 
операцията продажби са: 

  Разрешени “Продажби”; 
  Разрешени свободни отстъпки; 
  Разрешени отчети от фискалното устройство; 
  Разрешено издаване на служебни бележки; 
  Разрешено сторно в открита клиентска сметка; 
  Разрешени допълнителни типове плащания; 
  Разрешено сторно в междинно приключена клиентска сметка; 
  Разрешен достъпа до маси отворени от друг оператор; 
  Разрешен печат на копие; 
  Разрешено издаване на фактури.  
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3. Извършване на продажба 

 Фиг. 92. Екран за продажби  
Могат да се продават прости и съставни артикули. Взимат се предвид следните 

настройки на артикулите:  Забранен за продажба в минус (при отрицателно налично количество).  Ако наличното количество в момента на изписването е: 
- положително – може да бъде изписано количество по-малко или равно на 

наличното  
- нула или отрицателно - артикулът не може да бъде изписан   Не е забранен за продажба в минус (при отрицателно налично количество) - прост артикул (продукт) – наличното му количество намалява 
- съставен артикул (рецепта) – намалява се наличните количествата на 

артикулите участващи в рецептата, независимо от типа им, т.е. дали са 
прости или съставни, но има значение дали те са забранени за продажба в минус и какви са им наличните количества  Ако артикулът работи само с цели количества, могат да се изписват само цели 

количества.  Артикулът е забранен за продажба – генерира се уведомяващо съобщение, и артикулът не може да бъде продаден. 
 

Артикул може да бъде маркиран по няколко начина: 
По артикулен номер – В полето за маркиране се записва „.” + номер на артикул. 

Например „.112” ще маркира артикул с номер 112. 
По номенклатурен номер – в полето за маркиране се въвежда „ :” + номенклатурния 

номер. Пример: „:N215” ще маркира артикул с номенклатурен номер 215; 
Баркод – В  полето на маркиране се въвежда прочетения от четеца баркод. Ако баркода 

е повреден и четеца не може да го разпознае, може да се въведат цифрите на баркода от 
клавиатурата. 

Количество се маркира със знак „*”. Например 5* . 112[Enter] ще маркира 5бр от артикул 
с номер 112. 

 
Ако даден артикул не може да бъде продаден поради някоя от изброените по-горе причини 

или не е намерен артикул с въведения баркод, артикулен или номенклатурен номер) 
програмата извежда съобщение, което може да бъде затворено с ESC (Фиг. 93). 
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 Фиг. 93. Примерно съобщение за ненамерен артикул  
Продажба на свободна цена 
Ако при създаване или редактиране на артикула е била поставена отметка „Свободна цена”, в момента на продажба, касиера може да зададе произволна цена. След избиране на артикула 

(по един от посочените по-горе начини), програмата извежда прозорец за въвеждане на цена, 
като по подразбиране се предлага стандартната цена (Фиг. 94). 

 

 Фиг. 94. Продажба на артикул със свободна цена  
Продажба със серийни номера 
Ако на артикула е отбелязано, че работи със серийни номера и за него има свободен сериен 

номер въведен при доставка, то при продажба може да се въведе (или избере) серийния номер.  
Има следните особености при продажба на артикул със серийни номера: 1) При маркирането на артикул използващ серийни номера се отваря прозорец за 

въвеждане на серийния номер (Фиг. 95). Ако в Настройки продажби е отбелязано, че 
въвеждането на серийни номера е задължително, то артикула не може да се продаде без 
сериен номер. 

2) Серийния номер може да бъде въведен със скенер (ако върху самата стока е 
изписан с баркод), ръчно от клавиатурата на компютъра или да се избере от списък. Списъка 
се появява след избор на бутона  (F3) в прозореца за задаване на сериен номер. 

3) За да може артикула да се продаде със сериен номер, трябва преди това да е 
бил доставен със сериен номер. 

4) При продажба със сериен номер, количеството задължително е 1 (един) брой. 
 

 Фиг. 95. Продажба на артикул със сериен номер  
Новите маркирани артикули са с черен цвят. При зареждане на вече отворена сметка, 

артикулите от стария баланс са със сив цвят. Отстъпките се изписват с червено. 
В долната част на прозореца за продажби може да се види броя на маркираните артикули в текущата бележка. Когато артикулите станат повече от колкото прозореца може да 

покаже в дясната му част се появява лента, с която потребителя може да се движи нагоре и 
надолу в списъка. Движението може да става и със стрелките на клавиатурата. 

3.1. Търсене на артикул по име при продажби 
В операцията „Продажби” е възможно търсене по Дълго артикулно име, Касово име, 

Артикулен номер, Номенклатурен номер или Баркод сред номенклатурата артикули. Тази 
опция е изключително полезна, когато управителя на обекта не желае да дава достъп на 
касиерите до номенклатурата Артикули, а в същото време не всеки артикул може да бъде 
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маркиран с баркод. За целта се използва се бутона  или клавиша F3 на 
клавиатурата. Така се отваря прозореца от Фиг. 96. 

 

 Фиг. 96. Търсене на артикул в продажби.  
При въвеждане на символ за търсене, програмата автоматично извежда артикулите отговарящи на търсенето. Потребителят може да използва  ‘*’, за да укаже, че може да има 

символи преди въведените. След затваряне на прозореца с потвърждаване и избран артикул, 
артикулът ще бъде маркиран. 

За движение в прозореца освен мишката могат да бъдат използвани следните бързи 
клавиши: 

F 7 – търсене по дълго име; 
F 8 – търсене по касово име; 
F 9 – избор за търсене по дълго име; 
F 11 – избор за търсене по касово име; 
F 12 – избор за търсене по дълго име; 
HOME – връщане в полето за въвеждане на текст; ENTER – потвърждаване на избрания артикул за маркиране; 
ECS – изход от търсенето без избор на артикул; 
▼ (стрелка надолу) – за преминаване от полето за въвеждане на текст към намерените 

резултати и за движение между резултатите; 
▲  (стрелка нагоре) – за движение между резултатите. 
 
По подразбиране винаги е избран първия артикул. Търсенето е в неизтритите артикули. 
 

Ако е необходимо търсеният артикул да бъде маркиран с количество, първо се указва 
количеството (пример: 5 * ) и след това се избира клавиша F3 за отваряне прозореца за търсене. 

3.2. TBL и NB 

 – отваряне на клиентска сметка. За отваряне на клиентска сметка трябва да 
се въведе номера на сметката и да се избере бутон TBL или клавиш “+” от клавиатурата. Това 
трябва да стане преди маркирането на първия артикул в сметката. 

 – затваряне на клиентска сметка (междинно приключване). Може да се 
използва клавиш “-“. 

В „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” (от версия 3 нататък) е възможно споделянето на сметки между терминали (виж Настройки продажби, отметката за споделяне на сметки). Ако дадена сметка е 
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отворена на един терминал с , то тя не може да бъде отворена на друг, докато не 

се запише с . 
След отварянето на сметка номера и се визуализира в горната част на екрана за продажби. Там могат да се видят и отворените сметки на останалите оператори (ако има 

такива). 

 Фиг. 97. Списък отворени сметки 
3.3. Void и Void All 

 – изтриване на последната операция (маркиране на артикул или отстъпка). 
Използва се клавиш Del  на клавиатурата. С клавиша може да се изтрие и произволен артикул 
от сметката, но оператора трябва предварително да е позиционирал върху него. 
Позиционирането става със стрелките ↑ и ↓ на клавиатурата. Избраната позиция от сметката е 
отбелязана с ‘<’ в колона Void на прозореца с артикулите. По подразбиране, маркера се намира 
на последния артикул от сметката. 

 – изчистване на цялата бележка. Клавиша ESC на клавиатурата има следното действие:  Ако има въведен текст в полето за маркиране на артикул, първо се изчиства 
текста;  Ако има зададено количество (различно от 1) за следващ артикул, се изчиства количеството.  Ако текста и количеството са изчистени – предлага излизане от продажби. 

 Фиг. 98. Съобщение при изчистване на цялата сметка.  
Ако се работи със сметки на маси и се изчистят всички артикули в сметката на клиента, 

тя все пак остава отворена и могат да се въведат верните артикули. Ако сервитьора иска да излезе от сметката трябва отново да натисне ESC. 
Възможността за изчистване на един или няколко артикула се определя от  „Разрешено 

изчистване на цялата бележка (VOID ALL)” от настройки продажби и настройките на касиера. 
За касиера имат отношение следните отметки: 

Разрешено сторно в открита клиентска сметка – може да прави войд само на новите 
позиции в сметката (т.е. тези, който не са били записани) Разрешено сторно в междинно приключена клиентска сметка – т.нар. „Дълбок ВОЙД” 
може да прави войд и на позиция в сметката, която вече е междинно записана. 

При всеки един от двата вида войд, в базата се записва събитие, което може да бъде 
прегледано от Дневници / Събития. При „Дълбок войд”, при поставена отметка „Печат на 
кухненски бележки за войд в междинно приключена сметка” в настройки продажби ще бъде 
разпечатана кухненска бележка за войдирания артикул. 

3.4. Отстъпки 
Има два вида отстъпки – свободни отстъпки и отстъпки с клиентки карти. 
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С бутон  или клавиш „ / ” се задават свободните отстъпки / надбавки. Отстъпките / надбавките могат да бъдат:  над последен артикул  над сумата до момента (междинната сума) 
След избора на бутона от списъка (Фиг. 99) се избира съответната отстъпка / надбавка. 

Те са предварително създадени в Настройки / Складови номенклатури / Свободни отстъпки 
надбавки. Движението между възможностите в списъка става с клавишите със стрелки на клавиатурата “↑” “↓” или при избор с мишката. Не може да се направят две отстъпки една след 
друга (след всяка отстъпка трябва да има поне един артикул) и за да се направи отстъпка трябва 
да има поне един маркиран артикул. 
 

 Фиг. 99. Отстъпки / надбавки при продажби  Отстъпката с клиентска карта се прави преди приключване на бележката, като се въведе 
физическия номер на клиентската карта. 

3.5. Връщане на стоки 
 В продажбите на ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ е възможна операцията „Връщане на стоки”. Идеята на операцията е клиентът да може да върне дадена стока, ако закупи друга/и за по-голяма сума. 
Обикновено се използва за връщане на амбалаж или в магазини за облекла. 
 Връщането на стока е възможно ако: 

1) Артикула не е забранен за връщане (виж т. IV.2 Артикули)  
2) Крайната сума на бона е по-голяма от нула.  За да се върне стока, трябва да се маркира като отрицателно количество в бележката. 

Това става като след като се въведе количеството вместо „*” за умножение се използва „#” и 
след това се маркира артикула. Т.е. при връщане на една бройка от артикул с номер 112 е 
достатъчно да се натисне:  
    # . 112   За връщането на 0.250 кг от артикул 112, комбинацията от клавиши е: 
    0.250 # .112  Като резултат след приключване на бележката маркираното със знак минус количество 
се връща в склада. 

3.6. Преглед Артикул 

Опцията за преглед на артикул  се използва при необходимост на касиера (който 
няма права за редакция на артикулите) да види чат от параметрите на артикули, имена, 
продажна цена, покупна цена (при поставена настройка Показване на покупна цена при 
‘Преглед артикул‘ в продажби в настройките), налично количество, дан. група, арт. група, срок 
на годност, различни флагове и др. 
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 Фиг. 100. Преглед на данните на артикул. 
3.7. Запис на сметка с номер нула 

 Записът на сметка с номер нула е възможен само в случаите когато не се работи със 
сметки на маси и е поставена отметка в Настройки продажби (таб ДА / НЕ настройки) на 
Разрешен записа на нулева сметка. 
 Идеята на запис на сметка с номер нула е да може временно да се запише сметката на 
текущия клиент (който все още не е приключил избора си) и да се извърши продажбата на 
следващия. Така може да се ускори обслужването на клиентите на щанда. 

 Записа на сметка с номер нула се извършва с бутона . Тя се отваря автоматично след приключването (плащането) на последвалата я сметка.  
3.8. Приключване 
Приключването на бележка може да бъде: 
Приключване с касова бележка – бележката се приключва и се печата фискален бон с 

бутон   (клавиш F6). Приключване с издаване на фактура – бележката се приключва и се издава фактура с 

бутон   (клавиш F8). Как точно става това е пояснено в Издаване на фактура. 
Приключване със сторно бележка - използването на тази функционалноност е с 

натискане на бутона . Начина на издаване на такава бележка е описанат в 
частта Издаване на Сторно бележка.  Ако по време на работа се изгуби връзка с фискалното устройство не може да се 
направи пиключване на бона независимо дали е с касова бележка или с фактура. 
 

Бележка със нулева сума може да бъде приключена, само ако в нея има артикули и ако не се приключва като фактура. 
Такава бележка може да се получи, ако в продажбата има отстъпка или артикулите са 

продадени на нулева цена (зависи от настройките на операторите и артикулите). 
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След приключване, по който и да е от описаните начини се отваря прозореца от Фиг. 
101, в който трябва да се въведе платената сума и начина на плащане. Няколко типа на 
плащане ще са налични в прозореца ако са зададени в Настройки / Складови номенклатури / 
Типове плащания ФУ и оператора има разрешение за достъп до различни типове плащания. 
Начина на плащане се променя с Page Up и Page Down .  
 

 Фиг. 101. Плащане при приключване  
В стандартната инсталация платената сума не може да се разделя на части за различни 

плащания (т.е. не може половината сума да е платена в брой, а другата половина с карта). При 
опит за въвеждане на по малка сума от тази на бона се извежда съответното предупредително съобщение.  
 

 Фиг. 102. Предупредително съобщение при приключване  
Програмата по подразбиране предлага крайната сметка като сума за плащане. Потребителя може да въведе сумата, която му дава клиента, при което ще бъде изчислено 

автоматично рестото.  То ще бъде изведено на екрана и ще бъде написано на касовата бележка. 
Допълнително рестото ще остане в горният десен ъгъл на екрана до започване на следващата 
бележка. 

 

 Фиг. 103. Прозорец за ресто  
Важно!!! При необходимост от смесено плащане – опция която позволява използването 

на няколко типа плащане при приключване на един бон, е необходимо да се свържете със 
системните интегратори на Елтрейд ООД. При разрешаване на тази възможносв екрана за 
плащане на Фиг. 101 е позволено въвеждането на по малка сума, след което плащането се 
записва в долната част на екрана и програмата предлага остатъка от сумата за доплащане (Фиг. 
104). Приключването на бона е възможно само след плащане на цялата сума, като отново може 
да се използва възможността за презмятане на ресто описана по-горе. 
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 Фиг. 104. Прозорец при смесено плащане 
3.9. Печат копие на приключен бон 
Копие на бон може да бъде издадено, ако оператора има съответните права.  
За печат на копие на приключена бележка се избира опцията на бутона Други 

 -   или клавиш F10 на клавиатурата. Той отваря прозореца 
от Фиг. 105. Може да се издаде само служебно копие, което се разпечатва върху фискалното 
устройство. Ако няма разрешен достъп до сметки отворени (приключени) от друг оператор, 
текущия оператор ще може да издава копие само на бележки издадени от самия него.   

 Фиг. 105. Печат копие на приключен бон  
Бележката може да бъде разпозната по данните в таблицата. Има възможност да се 

избира времеви период за визуализираните бонове (виж долната част на прозореца). За да 
издаде копие оператора трябва да има права за това. 

Броя издавани копия на една бележка е неограничен. 
Движението в таблицата става със стрелките на клавиатурата. С F1 се сортира по 

текущата колона. F2 и F3 са бързите клавиши за избиране на начална и крайна дата, а с F4 се 
потвърждава избрания период. 

Съществуват още една възможност за издаване копие на бележка. Тя е достъпна в основния прозорец на продажби (преди да се избере F10).  С клавиша F12 може да се издаде копие на последната фискална бележка 
отпечатана от фискалното устройство. 
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3.10. Издаване на Сторно бележка 
 За разлика от предходните две операции издаването на Сторно бележка започва 

задължително с натискане на бутона . Софтуера извежда информационно 
съобщение, което е необходимо да бъде потвърдено за да влезе софтуера в режим на сторно 
бележка, при което лентата в горната част на екрана за продажби се оцветява в червено.  
Следва въвеждането на номера на касовата бележка или уникалният номер на продажбата в 
следното поле което в оцветено в жълто . След въвеждането на 
номера и натискането на “ENTER” се извежда съобщението на Фиг. 107. Оператора трябва да 
избере причината за сторниране на бележката измежду трите типа посочени от НАП и да 
натисне бутона Сторно  или да откаже операцията с бутона .  
 

 Фиг. 106. Информационно съобщение при влизане в режим на сторно бележка  

 Фиг. 107. Избор на тип на сторно бележката  
 Ако сторно операцията се откаже, то софтуера ни връща в основният екран за 
продажбите. Ако се потвърди софтуера влиза в режим за Сторно касова бележка и в надписа в 
горната част на екрана се извежда УНП номера на продажбата записан в базата, а артикулите 
от избраната продажба се визуализират в основният екран. 

  Възможните варианти след това са няколко: 1. Премахване на артикул от Сторно операцията; 
2. Промяна на количеството на артикул от Сторно операцията; 
3. Отказ на Сторно операцията. 

 При първият вариант е необходимо да се избере артикула като се позиционираме върху 
него. Позиционирането става със стрелките ↑ и ↓ на клавиатурата. Избраната позиция от 
сметката е отбелязана с ‘<’ в колона Void на прозореца с артикулите. По подразбиране, маркера 

се намира на последния артикул от сметката. След което се натиска бутона . Ако 
бележката е с един артикул то при премахването му Сторно операцията автоматично се отказва 
и програмата се връща в основният екран за продажбите.  За промяната на количеството на определен артикул е необходимо отново артикула да 
е избран след което се въвежда новото количество и се натиска бутона „ENTER“. Така се 
променя количеството за Сторниране. 

 За отказ на Сторно операцията е достатъчно да се натисне бутона , при 
което ще се изведе ново съобщение аналогично на тована Фиг. 98, потвърждението на което 
ще откаже операцията и ще ни върне в екрана за нормална продажба. 
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 Приключването на Сторно операцията завършва с натискане на бутона  

или . Винаги е активен само единият от бутоните в зависимост от типа на избраната бележка. При приключване на Сторно операцията се отпечатва Сторно касов бон или 
Кредитно известие към фактура отново в зависимост от типа на избраният бон. 
 
Важно!!! Сторно операцията се извършва за артикулите останали в екрана.  Ако се премахнат всички артикули такава операция няма да се извърши. 
Всички сторнирани артикули се записва в базата с данни. Не е възможно сторниране на по-
голям брой артикули от тези във основната продажба. При опит за такова се извежда 
съответното предупредително съобщение. 

 
Описаната операция връща сторнираните количества в склада, и се отразява в 

дневният отчет на фискалното устройство съгласно изискванията на Наредба H18.  
 В случаите когато е започната Сторно бележка и не е намерен търсеният номер на бон 
или към този бон всички артикули вече са сторнирани, то се извежда съобщението на Фиг. 108 
и програмата ни връща в екрана за извършване на продажби. 
 

 Фиг. 108. Информационно съобщение при неоткрита бележка 
3.11. Издаване на фактура 

За да се издаде фактура, трябва бележката да се завърши с бутон . Тогава ще се отвори прозорец за търсене на клиент, за който да бъде издадена (Фиг. 109). 
Активното поле за въвеждане е ИДЕНТ. NO: и ако потребителя използва само клавиатура, 
движението между полетата за въвеждане става с клавиш Tab, данните се потвърждават с Enter 
и се отказват с ЕSC. 

Има три варианта: да се намери един, няколко или нито един клиента отговарящи на търсенето. 

 Фиг. 109. Търсене на клиент при издаване на фактура  
При търсене по Идент.номер или ЗДДС номер е задължително въвеждането на всички цифри докато при търсене по Фирма може да се въведе само част от името. При избор на 

третият параметър за търсене и въвеждане на част от името програмата ще изведе списък от 
клиенти отговарящи на условието и от тях може да се избере един. Ако желания не е сред 
изброените, той може да се създаде, като от прозореца на списъка се избере бутона 
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. Ще се отвори прозорец с данни за фактура (Фиг. 111). Същия прозорец би се отворил, ако не се намери клиент отговарящ на условията за търсене и потребителя 
потвърди съобщението: „НЯМА НАМЕРЕНИ ДАННИ ЗА ТОЗИ КЛИЕНТ. Желаете ли да го 
въведете като нов клиент? За потвърждение натиснете [Да] иначе [Не].”. 

 

 Фиг. 110. Търсене на клиент при издаване на фактура  
В този прозорец Данни за фактура се въвеждат данните на клиента и се потвърждават. Задължителните  полета са Идент. No и име на фирма. При потвърждаването, програмата 

прави проверка дали идентификационния номер е коректен. Ако не са, извежда 
предупредително съобщение, но позволява на потребителя да продължи, ако желае. С 
въвеждането на клиента в този прозорец и издаване на фактура, този контрагент ще бъде 
въведен в базата данни и ще може да бъде видян в номенклатурата контрагенти при 
останалите. 
 

 Фиг. 111. Задаване на данни за фактура и създаване на нов клиент  
Ако има един единствен клиент отговарящ на търсенето ще се отвори прозореца от Фиг. 

111, но с попълнените негови данни. Може да се въведе името за Получил:  и  също да се 
потвърди. 

След потвърждаване на данните за фактурата, както при приключването по останалите 
начини се отваря прозореца за плащане (Фиг. 101). Накрая фактурата ще бъде отпечатана според предварително направените настройки в частта Фактури, Настройки продажби 

3.12. Печат копие на фактура 
Копие на фактура може да се отпечати по няколко начина в зависимост от направените настройки за печат на фактура. Настройките се намират в Настройки / Системни / Настройки 

продажби, таб Фактури. 
Ако фактурата се печати на фискалното устройство (не е поставена настройка Печат 

на фактури на външен принтер), то варианта за разпечатване на копие на фактурата е да бъде 
поставена отметка на Автоматичен печат на копие при фактура в настройките на драйвера 
за управление на фискалното устройство – (опцията е валидна само за някои фискални устройства). При този вариант копие на фактурата ще се разпечати веднага след разпечатаната 
фактура. 

При печат на фактурите на външен принтер, ако няма настроен такъв, бутона за копие 
ще е неактивен. Неактивен ще бъде и ако съответния оператор няма право да издава фактури, 
съответно няма да има право да издава и копия на фактури. Ако потребителя има право да 
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издава фактури и има настроен външен принтер, за да се отпечата копието трябва да се избере 

опцията на бутона Други  -  в прозореца на продажбите, 
при което се отваря прозорец със списък на издадените фактури (Фиг. 112). 
 

 Фиг. 112. Списък на издадени фактури  
Фактурата може да бъде разпозната по данните и в таблицата. Може да се зададе период, за който да бъдат показани фактурите (виж долната част на прозореца и бутона ‘Избери 

период’). 
Броя издавани копия на една бележка е неограничен. 
Движението в таблицата става със стрелките на клавиатурата. С F1 се сортира по 

текущата колона. F2 и F3 са бързите клавиши за избиране на начална и крайна дата, а с F4 се потвърждава избрания период. 
Избира се конкретната фактура, при което данните й ще се появят в сивата част на 

прозореца и за да се отпечата копието се натиска бутон . Програмата ще отвори прозорец за въвеждане на данните за получател (като предлага по 
подразбиране МОЛ на фирмата). След потвърждаването му печата завършва по стандартния 
за съответния принтер начин. 

 
Внимание!!! Ако има започнат бон при опит за разпечатване на копие на фактура излиза съобщението от Фиг. 113, потвърждението на което ще премахне маркираните артикули за да 

може да продължи със издаването на копие на фактура. 
 

 Фиг. 113. Задаване на данни за фактура и създаване на нов клиент 
3.13. Печат на гаранционни карти 

 Дали ще се печата гранционна карта при приключване на продажба зависи от:  настройките на артикула (виж IV.2.1 Артикули, Създаване на нов артикул). Необходимо е на артикула да бъде зададен гаранционен срок;  настройките за гаранционни карти (виж VIII.2.1.f Настройки продажби, 
Гаранционни карти); 
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 Данните на клиента, които ще бъдат отпечатани на самата карта се вземат от:  фактурата, ако продажбата е приключена с фактура;  от клиентската карта, ако е била подадена такава по време на продажбата;  ако не е използван нито един от горните два варианта, се извежда прозорец за 
търсене на клиент (като при издаване на фактура). 
 Гаранционната карта се печата автоматично, в зависимост от направените насторйки за 
печат. 

3.14. Клиентски карти 
За да може клиент да използва картата си за отстъпка, тя трябва да е въведена в 

програмата (виж Клиентски карти на контрагент стр. 61). 
Физическия номер на клиентската карта задължително трябва да започва с „27”, но при въвеждането й към съответния контрагент първите две цифри се пропускат. При продажба се 

въвежда целия номер. 
Отстъпката с клиентска карта се изчислява при приключване на бележката (върху 

цялата сума). Няма ограничение кога да бъде „прочетена” карта, но след прочитането й, в 
дясната част на прозореца се появява името на картопритежателя и отстъпката. Ако няма 
зададено име на картопротежател се визуализира името на фирмата (организацията), която притежава картата. 

3.15. Цифрова клавиатура 
 Бутона Цифрова клавиатура  става активен при поставена отметка в настройките на ПОС - Използване на сензорен екран (виж тук). Натискането му 
визуализира  (или скрива ) виртуална 
клавиатура в екрана на ПОС която е удобна при работа със сензорен екран. 

 Фиг. 114. Виртуална клавиатура 
3.16. Статус на свързаните принтери 

 Статуса на свързаните принтери може да се види в долната част на екрана за 
продажбите. За всеки от двата принтера има отделна част където може да се види какъв 
принтер е конфигуриран, дали има връзка или не. Като цяло статусите могат да се разделят на три.  

4. Конфигурирано и нормално работещо фискално устройство 

  
5. Конфигурирано фискално устройство към което няма връзка  

  
6. Неконфигурирано устройство  

  
Статусите за служебния принтер (принтер за кухня,  бар и др.) са аналогични.  
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4. Отчети 
 

Ако фискалното устройство вързано към системата е касов апарат на Елтрейд ООД, 
дневния финансов отчет може да се направи както от устройството така и от програмата. За 
всички останали касови апарати, отчетите се  правят от самото устройство.  

Ако устройството е фискален принтер, отчетите се задават от програмата. Има два 
варианта:  При активна операция Продажби се избира опцията на бутона Други 

 -  Отчети ФУ или клавиш F9 на клавиатурата. Съответния оператор трябва да има разрешение да прави отчети. В противен 
случай надписа на бутона за отчети ще бъде сив и избора му ще бъде невъзможен;  От главното меню на програмата се избира Настройки / Системни / Настройки продажби, екран Периферия и в отворилия се прозорец се избира бутон Отчети 

 под реда с указаният драйвер за фискален принтер.; 
 И двата случая се отваря прозорец за задаване на отчетите, който е различен в 
зависимост от използваново фискално устройство. Възможните са:  Дневен финансов: с и без нулиране;  Отчет по артикули: с и без нулиране;  Отчети от фискалната памет: по блокове и по дати.  

 Фиг. 115. Примерен екран за пускане на отчети от фискалното устройство  
Всеки се задава от съответния бутон. За отчетите от фискалната памет е необходимо 

да има записани отчети – да са били правени дневни финансови отчети с нулиране на фискализиран принтер. За отчети от фискалната памет, трябва предварително да се посочи 
дали да бъде по блокове или по дати и дали да бъде подробен или съкратен. След това се 
избира бутона Отчет от фискалната памет.  

Тези отчети не се подържат от стандартите серийни принтери. 
5. Сторниране на издаден касов бон 

При грешно натрупване, в касов бон за корекция, могат да се използват функциите за 
отказ на последен артикул или на целия бон (част VIII, т.3 Извършване на продажби, 3.3 Void 
и Void All) , но само, ако бона не е приключен. Ако бележката завършена, за да се върнат 
маркираните количества трябва бона да се сторнира по начина описан в част VIII, т.3 Извършване на продажби, 3.10Издаване на Сторно бележка. 
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6. Допълнително меню към продажби 
След отваряне на продажбите, в главното меню се появява още едно меню – Продажби. 

Допълнителните операции към продажби са:  Отчети на оператори и терминали и нулирането им  Служебно въвеждане на суми  Служебно извеждане на суми 
6.1. Служебно въвеждане на суми 

 Опцията служебно въвеждане на сума се използва за въвеждане на началното салдо 
(сумата с която започва работа обекта) или други суми във фискалното устройство. За използването на опцията е необходимо от менюто Продажби да се избере опцията  

 или комбинацията Ctrl+B. Програмата отваря нов екран за 
въвеждане на сума, в който освен сумата може да се избере типа на въведената сума от 
предварително въведените в Настройки / Складови номенклатури / Типове плащания ФУ. 
Списъка зависи и от настройкиите на оператора. Ако операторът няма достъп до допълнителните типове плащания списъка ще бъде ограничен само до първото – В БРОЙ. 
 

 Фиг. 116. Служебно въвеждане на сума При потвърждение на желаната сума за въвеждане се извежда допълнително 
информационно съобщение (Фиг. 117), потвърждението на което въвежда сумата в базата с данни и във фискалното устройство и се разпечатва бележка за нея. Тези суми се отразяват в 
отчета на оператора и терминала. 
 

 Фиг. 117. Информационно съобщение 
6.2. Служебно извеждане на суми 

 Опцията служебно извеждане на сума е аналогинна на предходната но с обратен знак и се използва за извеждане на определена сума от наличните в базата и във фискалното 
устройство. За използването на опцията е необходимо от менюто Продажби да се избере 
опцията   или комбинацията Ctrl+H. Програмата отваря нов екран 
за Извеждане на сума, в който освен сумата може да се избере типа на Изведената сума. И тук 
ако операторът няма достъп до допълнителните типове плащания списъка ще бъде ограничен само до първото – В БРОЙ. 
 

 Фиг. 118. Служебно извеждане на сума 
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При потвърждение на желаната сума за въвеждане се извежда допълнително 
информационно съобщение (Фиг. 119), потвърждението на което извежда сумата от базата с 
данни и от касовият апарат и се разпечатва бележка за нея. Тези суми се отразяват в отчета на 
оператора и терминала. 
 

 Фиг. 119. Информационно съобщение 
6.3. Отчети 

  Когато се извършват продажби, се натрупват сумите за всеки оператор по отделно и 
общо за терминала. Подменюто “Отчети”  или комбинацията Ctrrl+J се използва за да се отчетат натрупаните суми. Има няколко настройки, които се задават с отметки:  Отчет на терминала    Ctrl+T  Отчет на избран / всички оператори  Ctrl+O  Нулиране на отчетите   Ctrl+N   

 Фиг. 120. Прозорец за отчети  
В началото Екрана с отчета е празен (Фиг. 120). Ако не е поставена нито една от горните 

две отметки при натискане на бутона Отчет  се извежда съобщението на Фиг. 121 след потвърждението на ковто ще бъде направен отчет на текущия оператор.  
 

 Фиг. 121. Съобщение при отчет на оператор 
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За да се изведе отчет на терминала или на друг оператор (или на всички) е необходимо 

да се постави съответната отметка. При натискане на бутона Отчет  се извеждат съотчетните съобщения след потвържденията на които сумите за избраните отчети 
се визуализират в екрана и могат да бъдат прегледани. За отчетите без нулиране няма ограничение – могат да бъдат правени от всеки, неограничен брой пъти. Отчетите с нулиране 
са ограничени. Всеки касиер може да пусне само собствения си отчет с нулиране. Всички 
останали отчети могат да се пускат само от оператори, имащи достъп до отчетите на 
фискалното устройство.  

 Фиг. 122. Отчет на терминал и оператори  
С бутона Печат  отчетите се отпечатват на фискалното устройство. 

Ако в момента няма такова, на екрана се появява съобщение за грешка и отчета ме може да се 
приключи. 

Екрана за отчетите се затваря с бутона Изход . 
7. Изход от продажби 

Съществуват няколко варианта за изход от операцията Продажби:  Бутон ESC на клавиатурата – при наличие на започната сметка (маркирани 
артикули), бутона ESC действа като Void All и програмата предлага да изчисти цялата сметка. 
Ако няма започната клиентска сметка, ESC е изход за активния за продажби оператор. 
Прозореца на операцията остава отворен в очакване оторизацията на следващия оператор. 

 Фиг. 123. Съобщение при затваряне на операция Продажби  
Бутона   или  – Ако има започната клиентска сметка, „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” предупреждава, че данните за бележката няма да бъдат запазени (Фиг. 124). 

При избор на оператора да продължи, новомаркираните артикули в сметката се войдират и 
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прозореца за продажби се затваря. В противен случай продажбата остава активна. Без 
започната сметка, тези два бутона затварят продажбите директно. 

 

 Фиг. 124. Съобщение при затваряне на операция Продажби  
 И в двата гореописани случая всички отказани продажби се записват в базата данни 
като анулирани със съответните събития. 

IX.Доставки 
1. Стартиране на операцията Доставка 

 
Операцията Доставка се използва за документиране на направените доставки. Може 

да се стартира по някой от следните начина: 
  Избира се от меню Операции / Доставка;  

 Фиг. 125. Стартиране на операция доставка   клавишна комбинация Ctrl+D 
или  Маркират се артикулите, за които ще се прави доставка в прозореца Артикули и след това се извършва горното действие или от менюто Артикули  (или от менюто 

появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира Операции над 
избраните артикули / Доставка.  
 

 Фиг. 126. Доставка с предварително избрани артикули  
При всяко стартиране на операция Доставка, програмата прави проверка дали текущия 

потребител, който работи с програмата има право да работи с тази операция Фиг. 127. 
Ако потребителя няма разрешение да прави Доставка, операцията за него ще бъде сива 

в съответните менюта и той няма да може да я избере. 
 

 Фиг. 127. Оператор без права за модул доставки 
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Правото на потребител да прави  Доставки, е отбелязано в настройките му. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред 

Разрешени “ Доставки” в списъка Достъп до функции. 
(виж част III, т.2 Оператори на системата) 

 
2. Нова доставка 

 
Прозореца за нова доставка, при отварянето му изглежда като на Фиг. 128.  

 Фиг. 128. Прозорец за нова доставка  
Ако потребителят го е отворил по втория начин (с предварително избрани артикули) 

програмата ще отвори прозореца за добавяне на количество на първия избран артикул. След 
потвърждаване на данните за него ще се отвори прозореца за следващия и т.н. Работата с 
прозореца за добавяне на количество е пояснена в т. 2.3 Прехвърляне на артикул в частта 
Прозореца за добавяне на количество. 
 

Когато се приключи с въвеждане на данните за артикулите при този метод ще трябва да се попълнят полетата във формата на доставката (от дата, основание, документ, номер, 
контрагент и забележка). 

2.1. Задаване на стойностите на полетата в прозореца за нова доставка 
 

Полетата за попълване (или отбелязване) в отворилия се прозорец са следните: 
 От дата – датата, на която е направена доставката. По подразбиране това е 

текущата дата, но могат да се въвеждат доставки и със задна дата. 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. Доставка може да се 
зададе и със задна дата; 

 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 Основанията за корекции на наличности (виж част III, т. 3.6 Основания за 
корекция на наличности); 

 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 част III, т. 3.4 
Документи). Стойността по подразбиране е първата от списъка; 

 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; 
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 Контрагент – фирмата (или лицето) доставчик на артикулите. Може да се 
зададе по един от следните начини: 
Избира се бутона със стрелката, сочеща надолу, 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. 129) 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 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; 

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, като след избора на бутона със стрелката (за избор на контрагент), от падащото 
меню се избере  Нов контрагент . В отворилия се прозорец се задават данните, точно както при създаването на контрагент по обичайния начин, от номенклатурата 
контрагенти. След потвърждаването на данните, новосъздадения контрагент автоматично се 
избира за доставката; 

 

 Фиг. 129. Контрагенти  
Друг вариант за избор не контрагент е като се направи търсене, като от падащото меню 

на бутона за избор на контрагент се избере някой от следните варианти: 
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. 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. 130.  Прозорец за търсене.  
 

В прозореца  на Фиг. 129 може още: 
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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 избран 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 прозореца на програмата,  последната възможна опция  в падащото 
меню на бутона за избор на контрагент, е последния задаван контрагент. 
  

 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 прехвърлят каквито и да било артикули в доставката. 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 с ДДС.  

Полетата за сумите по доставка, се попълват автоматично от програмата при 
прехвърлянето на артикул в доставката. Използването на флага Добавяне на артикули в списък 
за печат е разгледано тук. 

След като са попълнени изброените по-горе полета на формата за въвеждане на 
доставка, може да се премине към въвеждането на доставяните артикули. Трябва да се обърне 
внимание, че полетата за Контрагент и Включен ДДС или Без ДДС  се попълват задължително 
преди за започне прехвърлянето на артикулите. Докато полето за контрагент може да се 
промени в последствие, това за ДДС  не може.  

2.2. Импорт на доставка от файл 
 
Доставка може да бъде импортирана от файл, който е предварително създаден при изписване 
(от „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ”, в друг обект работещ със същата номенклатура). Така се спестява 
търсенето на артикулите и задаването на техните цени и количества. 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 избира опцията „Импорт от файл” 

 от менюто на бутона  или от главното меню Доставки и се указва мястото и името на използвания файл. При условие че контрагента от който е генериран 
документа не присъства в базата се извежда предупредително съобщение с предложение да 
бъде вкаран автоматично. Ако при импортирането програмата установи разлика в 
номенклатурите, ще се изведе друго предупредително съобщение на потребителя, а при 
успешен импорт ще подсети че е необходимо да се въведат данните за документа.    

2.3. 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 или клавишна 
комбинация Ctrl+A.  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 доставчик или без доставка. Друг вариант за 
намиране на единичен артикул е да се използва търсене. 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 
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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 зададе критерии за търсене. Избира се от падащ списък. Основните са: баркод, име, касово име, номенклатурен номер, артикулен номер. Може да се 
търси по произволно поле. Останалите критерии са в списъка Допълнителни, на 
същия бутон;  Да се натисне бутона за търсене, в полето на отворилия се прозорец се въвежда стойността за търсене и се натиска Enter на клавиатурата или бутона ОК на 
прозореца; 

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. Търсенето е подробно описано тук.  

В прозореца на артикулите може още след като се намери артикул да се провери 
наличното му количество преди доставката с бутона   или  знака за умножение на клавиатурата. 

2.4. Прехвърляне на артикул 
 

След като е намерен артикула, той трябва да бъде прехвърлен в прозореца за нова 
доставка. Това става по следния начин: 

Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при натиснат бутон 
артикула се “влачи” към прозореца за нова доставка. Бутона се отпуска когато курсора на 
мишката е в прозореца на доставката. При отпускане на бутона се отваря прозорец Добавяне 
на количество към артикул (Фиг. 131 – работата в него е коментирана по-долу в изложението). 
Прехвърляне чрез  “влачене” е възможно и при няколко маркирани артикула, но тогава 
„влаченето” е задължително с десния бутон на мишката.  
 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. 

Друг начин за прехвърляне на артикули е след като се изберат (един или няколко) да 
натисне клавишната комбинация Ctrl+D. Така отново ще се отвори 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 и т.н. За кой артикул се отнася в даден 
момент прозореца за добавяне на количество се вижда от частта Артикул на прозореца. 

Най-бързия метод за прехвърляне на единичен артикул е аналогичен на маркирането 
му при продажба. В жълтото поле в долната част на прозореца  за доставката (Фиг. 128) се 
маркира артикула по баркод, артикулен или номенклатурен номер. Как точно става това -  виж част VIII.3 Извършване на продажба. Възможно е предварително да се въведе количеството 
със знак „*”. Тогава стойността в полето Доставено, в прозореца за добавяне на количество ще 
бъде равна на предварително въведеното количество. 

Когато за прехвърляне на артикул се използва сканиране на баркод, при сканиране 
баркод на артикул, който вече присъства в документа, програмата предлага да добави новото 
количество към въведеното до момента за операцията. Ако потребителя откаже, прозореца за добавяне на количество ще се отвори само с количеството зададено до момента. 
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 Фиг. 131. Добавяне на количество за артикул.  
В този прозорец (Фиг. 131) основно се въвежда доставеното количество от артикула. 

Това става в частта Количество, в полето Доставено. При отваряне на прозореца това поле е 
избраното за въвеждане и ако потребителя въвежда само количество, може да го зададе от 
клавиатурата и с натискане на Enter на клавиатурата да приключи прехвърлянето на артикула.  

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

Описание на отделните части: 
Артикул – в тази част се вижда, за кой артикул  се добавя количество; 
Количество – освен, че се въвежда доставеното количество, може да се види наличното 

количество в момента. Ако артикулът използва серийни номера, в тази част се задава серийният 
номер, с който се доставя в полето Сериен No:. 

 
Внимание: При работа със серийни номера, количество което се въвежда в този прозорец трябва да 

бъде 1 брой. В такъв случай, ако в доставката има няколко бройки, всяка от тях ще трябва да 
се прехвърли по отделно, за да й бъде въведен серийния номер. 

Ако в Настройки продажби е зададено, че въвеждането на серийни номера е 
задължително, артикулът не може да бъде доставен без него. 

 
Работите с покупна цена – винаги е избрана една от опциите: Последна, Средно 

претеглена, Средно аритметична или Без промяна на цената и има значение, ако се въведе 
нова покупна цена за самата доставка (в следващата част). 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 предвид 
наличното в склада и доставеното количество или средно аритметичната на въведената при 
доставката и старата покупна цена. Това се определя от избраната опция; 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 
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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 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. Също така ако има направена отстъпка за артикула това 
трябва да се впише в полето , за да бъде отразено в крайната покупна 
цена. Отстъпката трябва да е в границите между 0.00% и 99.99%. При въвеждане на цифри извън тези граници се появява предупредително съобщение и потребителя е задължен да го 
коригира.  

 
Продажна цена – потребителя може да промени продажната цена на артикула в 

зависимост от новата покупна цена. 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 Автоматwична цена , при промяна на покупната цена 
автоматично се променя и продажната със зададения процент надценка въведен в полето.  

Цени – намират се в частта Артикул. Тук може да се види крайния резултат от 
промените на цените, като в две колони са дадени старите цени и новите, които ще бъдат 
записани за артикула след приключване на доставката. 
 

Последната част от прозореца за добавяне на количество е  Данни за самоконтрол.  
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. Данните за самоконтрол се използват 
за справката за самоконтрол и за артикули с изтичащ срок на годност. За справките е специално 
пояснено в частта им. 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 съсбутона , в дясно от съответното поле. При избора му се отваря прозорец като на 
Фиг. 132 (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. 132. 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. Дори 
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се препоръчва първата стойност да е празна, в случаите когато рядко се въвеждат данните за 
самоконтрол. 

Последното поле предоставя възможност за въвеждане на срок на годност. В картона 
на артикула (при създаването или редактирането му) предварително може да се зададе годност 
в брой дни. Тогава при доставка може да се въведе дата, до която е годна стоката или дата на 
производство, в зависимост от информацията, която потребителя получава от етикета й. Когато 
артикула няма въведена годност в брой дни в картона, е позволена само опцията за въвеждане 
на „Годно до” при доставка. 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. В последствие, потребителят може да прави справки, за артикулите с 
изтичащ срок на годност на базата на въведените при операция Доставки данни.  

При натискане на бутон  артикула се прехвърля в прозореца на 
доставката и съответно сумата за плащане към доставката се увеличава. Ако се избере 

 артикула няма да бъде прехвърлен. При маркирани няколко артикули за 
прехвърляне, бутона  отказва прехвърлянето само на текущия. 

Действията за прехвърляне се повтарят за всички артикули от доставката. 
2.5. Редакции върху артикулите преди приключване на доставката 

 
Ако потребителя забележи преди приключване на доставката (преди да избере запис 

със или без печат), че цена или количество 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. 131). 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 се правят необходимите корекции и се 
потвърждават с бутон . 

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

 
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. 133. Съобщение за изтриване на артикул  
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 Вместо избор на Изтрване от менюто на десния бутон, може да се използва клавиш 
Delete на клавиатурата. 

2.7. Приключване на доставка 
 

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. 134. 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 Платена сума (Фиг. 135). В него има 
следните полета:  Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която е платил към доставката. По подразбиране програмата предлага пълната сума за плащане. 

Ако се въведе по-малка, по-късно може да се прави доплащане (виж част IХ,  т. 
3.1 Доплащане към доставка);  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 програмата (виж тук). Най-често 
типа на плащането е в брой. 

 

 Фиг. 135. Прозорец за въвеждане на платена сума   
  Забележка – това е поле, в което потребителя може да въведе допълнителна, 

необходима му информация.  Дата на падеж – въвежда се дата на падеж на плащането, ако има такава. В 
последствие може да бъде направена справка за доставките, които имат дата на падеж на плащането в определен интервал от време; 

След като потребителя потвърди плащането (бутон Потвърди ) 
доставката е записана и прозореца й се затваря. 
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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. 136)., след което в зависимост от 
направените настройки за печат софтуера ще използва различни варианти за отпечатване през различни шаблони (виж част II т.4.2 Настройки печат). 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 част IХ, т.3 Дневници към доставки). 

 
 

 Фиг. 136. Информационно съобщение  
Ако в прозореца Плащане (Фиг. 135) 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. 

2.8. 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 (Фиг. 128). Другия вариант е да затвори прозореца с по стандартния начин – с кръстчето в горния му десен 
ъгъл . В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Имате започната доставка. Желаете ли да я откажете?”. При потвърждението му доставката ще бъде 
окончателно отказана. 
 

 Фиг. 137. Информационно съобщение 
2.9. Запис във временен файл 

 При работа с много дълги документи в Детелина Лайт има възможност за временен 
запис на документа с цел предотвратяване на загубата на данни. За доставките това се прави последния начин:  След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от  

главното меню Доставка се избира Запис във временен файл
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. Същата функция е налична и в екрана на доставката при 
натискане на бутона Функции . Отваря се екран в който да се посочи името на 
файла и мястото в което да бъде записан. Файла е с разширение *.tdl. След като се 
запише файла софтуера извежда съобщение „Успешен експорт на данни във файл --------------tdl”, където с -------.tdl е изписан пътя и името на създаденият файл.  
 

 Фиг. 138. 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. 

2.10. Зареждане от временен файл 
 При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.tdl, 
които могат в последствие да се заредят отново в доставка. За да се използва тази опция е 
необходимо да се изпълнят следните дейности.   Да бъде отворен нов (празен) документ за доставка. 

 Да се избере функцията Зареждане от временен файл  
от  главното меню на модул Доставкa или от бутона Функции  в екрана на 
доставката  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. 139. Зареждане от временен файл. 
3. Дневници към доставки 

Дневниците са коментирани при основната работа с програмата. Извеждането на 
дневниците за доставки е както за всички останали. Избират се от Дневници / Дневник доставки 
на главното меню. Особености има само при правене на корекции върху документите: 
доплащане, редактиране, сторниране, коментирани в следващата част. 

3.1. 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 
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дневник, но може би най-удобен би бил “Дневник – плащания към доставки.” За да се намери 
желаната доставка могат да се използват филтрите (за 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) и от бутона Функции 

 се избира Доплащане . Така се отваря прозорец с информация за доставката - номер, дата и час, контрагент, обща сума и сума за доплащане Фиг. 140. Има и 
таблица на направените плащания  до момента за нея. За да се направи доплащане се избира 
бутон . Отваря се прозорец Доплащане към Доставка No:ххх. С “ххх” е 
отбелязан номера на доставката (документа). Прозореца изглежда по същия начин като 
прозореца за плащане при приключване на доставка Фиг. 135. В полето Платена сума се въвежда сумата за доплащане програмата по подразбиране предлага оставащата за 
доплащане сума. Потвърждава се въведената сума. 
 

 Фиг. 140. 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. 
3.2. Редактиране на записана доставка 

 
За да се редактира доставка трябва първо да бъде намерена в подходящ дневник. 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 . Тъй като редактирането е тежка операция се препоръчва да няма клиенти на касовите места. Затова програмата извежда 
предупредително съобщение (Фиг. 141) и очаква потвърждение. Докато не се потвърди, доставката няма да бъде отворена за редакция. 

 

 Фиг. 141. Предупредително съобщение за редакция на доставка 
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Да редактира или сторнира доставка може само оператор, който има дадени права за това, посочени в настройките му. 
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. Прозореца изглежда като на Фиг. 128, но 
в заглавния му ред пише “Редактиране на доставка N” 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;  Количеството или покупната цена на артикул. 
 

За да се промени количеството или покупната цена на доставен артикул трябва първо 
да се избере артикула, след това да се натисне десен бутон на мишката и от появилото за се 
меню се избере Редактиране . Така се появява прозорец (Фиг. 142), 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. 

 

 Фиг. 142. Редактиране на артикул от доставка  
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. 

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

направи това с бутон Отказ в прозореца за редакция. 
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След като се направят необходимите корекции върху цялата доставка, се избира бутон 
 или . Когато потребителя направи своя избор – да завърши или не редакцията, програмата отваря  прозорец за плащане на доставката 

(документа).  
При редактиране на доставка се изтриват всички плащания направени към нея. Затова е необходимо, те да се направят отново. Това може да стане в момента на редакцията, когато 

след потвърждението й се отвори прозореца за платена сума. 
 Прозореца изглежда по същия начин като прозореца за плащане при приключване на 
доставка Фиг. 135. 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. 
 
3.3. Сторниране на записана доставка 

 
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 трябва да избере функцията Сторниране 
 от бутон . Програмата отново извежда предупредително 

съобщение, че сторнирането е тежка операция и е добре в момента на сторниране да не се 
извършват продажби. Ако все още потребителя желае да сторнира доставката трябва да избере бутон Yes. След потвърждението на това съобщение ще се извърши сторнирането. 

Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното съобщение 
и активен става 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.  

3.4. Преиздаване на записана доставка 
 

За да се преиздаде документ за доставка трябва първо да бъде намерен в подходящ 
дневник . 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 избира опцията Преиздаване . Отпечатва се нов 
документ напълно идентичен с този отпечатан при създаването на документа (ако е бил 
отпечатан такъв).    
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X.Ревизии 
1. Стартиране на  операцията Ревизия 

 
Операцията Ревизия се използва за коригиране на количествата на прости артикули. 

За работа с нея е необходимо също да има дадени права и се стартира по аналогичен на 
доставките начин: 
  Избира се от меню Операции / Ревизия; 

 Фиг. 143. Стартиране на операция Ревизия  клавишна комбинация Ctrl+R; 
 
или  Маркират се артикулите, за които ще се прави ревизия в прозореца Артикули и след това се извършва горното действие. Друг вариант е да се избере от менюто 

Артикули  (или от менюто появяващо се при натискане на десен бутон на 
мишката)  Операции над избраните артикули / Ревизия.  

 Фиг. 144. Ревизия на предварително избрани артикули  
 

При всяко стартиране на операция Ревизия, програмата прави проверка дали текущия 
потребител, който я стартира има право да работи с нея (Фиг. 145). 

Ако потребителя няма разрешение да прави Ревизия, операцията за него ще бъде сива 
в съответните менюта и той няма да може да я избере.   

 Фиг. 145. Оператор без права за операция Ревизия  
Правото на потребител да прави Ревизия, е отбелязано в настройките му. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред 

Разрешени “ Ревизии”  в списъка Достъп до функции. 
(виж част III Настройки, т. 2 Оператори на системата) 

2. Нова ревизия 
 

Прозореца за нова ревизия, при отварянето му без предварителен избор на артикули, 
изглежда като на Фиг. 146. 
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 Фиг. 146. Нова ревизия  При правенето на ревизия се минава през следните основни стъпки: 
1) Попълване на формата на ревизията. Значението на всяко поле и начина за 

попълването му е коментиран в т.2. в Задаване на стойностите на полетата в прозореца за 
нова ревизия; 

2) Прехвърляне на артикули за ревизия. Как се прехвърлят артикулите е описано 
в т. 2 в Прехвърляне на артикули. Ако потребителя е използвал втория начин за стартиране на ревизия (с предварително избрани артикули), те ще се прехвърлят автоматично при 
започване на операцията; 

3) Отпечатване на празен списък. Тази стъпка не е задължителна, но е улеснение 
за потребителя. Значението и отпечатването на празен списък коментирано в т. 2, в  
Отпечатване на празен списък;  

4) Попълване на преброените количества във формата на ревизията. Коментирано е в т.2, в Попълване на преброените количества; 
5) Запис на ревизията – описан в т. 2. в Приключване на ревизия; 

 
Ако потребителят е отворил прозореца за ревизия по втория начин (с предварително 

избрани артикули) артикулите ще бъдат автоматично прехвърлени към ревизията. След 
задаване на стойностите в този прозорец може директно да се премине към отпечатването на празен списък. 

2.1. Задаване на стойностите на полетата в прозореца за нова ревизия 
Полетата за попълване са следните:  От дата - датата, на която се прави ревизията. По подразбиране това е 

текущата дата, но могат да се въвеждат ревизии и със задна дата. 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 
променена в минало или бъдеще време;  Основание - причината, поради която се извършва ревизията. Могат да се 
избират само тези видове основания принадлежащи на съответната операция (в случая 
Ревизия). Стойността се избира от наличните в падащия списък. Те трябва да са били 
предварително зададени в настройките на Причините за корекции на наличности; 

 Забележка – в това е поле потребителя, ако желае, може да  добави 
допълнителна информация; 

 Време на въвеждане – на това поле трябва да се обърне особено внимание. 
Времето на въвеждане на ревизията може да бъде равно на времето на започване или времето 
на запис на ревизията в зависимост избраното. Ако времето на въвеждане е равно на: 

- времето на започване – в полето “Колич. преди операцията” се записва 
наличното в момента на започване на ревизията 
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- времето на запис - в полето “Колич. преди операцията” се записва наличното 
в момента на запис на ревизията, в последствие при справките не може 
правилно да бъде изчислено преброеното количество 

 Без нул. налични количества – ако е поставена отметка на това поле, то тогава 
ще може да се прави ревизия на  прости артикули, чието налично количество е различно от 
нула. Когато се прехвърлят артикули, тези с нулеви наличности няма да попаднат във формата 
на ревиията; 

 Брой артикули – това поле е информационно. Когато потребителя прехвърля 
артикули за ревизия във формата, това поле показва броя на прехвърлените до момента артикули; 

 Тотал налично – полето е информационно. Показва левовата равностойност на 
наличните количества преди ревизията по покупни и по продажни цени; 

 Тотал преброено – полето е информационно. Показва левовата равностойност 
на преброените количества по покупни и по продажни цени; 

 Разлика – разликата между двете горни полета; 
 

Последните четири полета се попълват автоматично от програмата. 
Във формата на ревизията, могат да бъдат контролирани видимите колони. Това става 

като се натисне десен бутон на мишката в правоъгълника, в горния ляв ъгъл в таблицата на 
артикулите, в прозореца на ревизията (виж ограденото с червено във Фиг. 146) или в същият прозорец в частта на артикулите. Тогава от появилото се меню се избира Настройки на 
колоните . В отворилия се прозорец (Фиг. 147) трябва да се оставят 
отметките само пред желаните колони и да се потвърдят промените. 

 

 Фиг. 147. Настройка на колоните 
2.2. Прехвърляне на артикул 
Артикулите се търсят, както при доставките. След като е намерен артикула, той трябва 

да бъде прехвърлен в прозореца за ревизия. Това става по следния начин:  Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат бутон, артикула се “влачи” към прозореца за нова доставка.   Бутона се отпуска когато курсора на мишката е в прозореца на ревизията. При 
отпускане на бутона автоматично програмата увеличава брояча на артикулите (полето Брой артикули), защото е прехвърлен още един артикул. 

При прехвърляне чрез  “влачене”, влаченето с ляв бутон е възможно само при един 
избран артикул в даден момент. При маркирани няколко артикула, се „влачи” с десен бутон. Ако 
потребителя желае да прехвърли няколко артикула, може да ги маркира и да използва 
клавишната комбинация Ctrl+R. Възможно и задаването им като при продажби по баркод, 
артикулен или номенклатурен номер. Как точно става това -  виж част VIII.3 Извършване на продажба. 

На артикули със серийни номера не може да бъде направена ревизия. Техните количества 
се променят само с операции Продажби, Доставки, Изписване. 
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След като се прехвърлят артикулите в колоната Нал. Кол-во, се вижда наличността 
преди ревизията. Тази колона е оцветена в жълто. 

2.3. Отпечатване на празен списък 
Отпечатването на празен списък не е задължително, но е улеснение за потребителя. 

След като се отпечата празния списък, склада може да бъде обходен с него и в колоната Пребр. 
к-во, която е празна, да се нанесе преброеното количество. Във формата на ревизията 
стойностите в тази колона са равни с тези в колоната за наличните количества. Удобството е, че артикулите в празния списък са подредени по същия начин както са и във формата. 
Благодарение на това, после попълването а преброените количества е много бързо и лесно. 

За да се отпечата празен списък трябва да се избере от менюто появяващо се при 
натискане на бутон фyнкции  опцията  . Той отваря прозорец 
за експорт (препращане на документа) към Internet Explorer, Microsoft EXCEL, Текстов 
редактор, TAB файл или за печат през MS DOS. След като се избере един от бутоните, 
отпечатването се извършва като отпечатването на документ в съответното избрано 
приложение. 

2.4. Попълване на преброените количества 
Преброените количества се попълват, като в реда на съответния артикул се избере 

полето от колоната Пребр. Кол-во  и се нанесе в него преброеното количество. 
Колоната е оцветена в синьо, в прозореца на ревизията. 

Ако се използва клавиатурата, след като с нанесе количеството в едно поле и се 
потвърди с клавиш Enter на клавиатурата, се преминава автоматично към същото поле на 
следващият артикул в списъка. 

2.5. Повторно добавяне на артикул в ревизия 
За улеснение при извършването на ревизиите е добавена възможност за неколкократно 
добавяне на артикул към ревизията. Това означава че ако артикула е намерен на едно място и 
е преброен, но в последствие бъде намерено допълнително количество на друго място, то то 
може да бъде добавено към вече преброеното количество. За използването на тази 
функционалност е необходимо артикула да бъде намерен и прехвърлен отново по начина 
аналогичен на продажбите. При тази операция въведеното количество ще бъде добавено към 
вече преброеното.  

 Използвайки горепосочената опция софтуера дава възможност за по-лесно и пълно въвеждане 
на ревизията. 

2.6. Редакции преди приключване на ревизията 
Могат да се направят корекции, преди приключване на ревизията. Може да се:  Изтрие артикул от ревизията – ако потребителя реши да изключи даден артикул, 

може да го избере и след натискане на десен бутон на мишката да избере от появилото се меню 
Изтриване . Програмата извежда съобщение: “ Желаете ли да изтриете артикул ‘___‘ от ревизията?” (Фиг. 148) и очаква потвърждение или отказ. В апострофите е името на 
артикула, който ще бъде изтрит. Вместо избор на Изтриване  от менюто на 
десния бутон, може да се използва клавиш Delete на клавиатурата; 

 

 Фиг. 148.  Изтриване на артикул от ревизията   Промени преброеното количество като се въведе отново. 
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2.7. Запис във временен файл 
 При работа с много дълги документи в Детелина Лайт има възможност за временен 
запис на документа с цел предотвратяване на загубата на данни. При операция Ревизия това 
се прави последния начин:  След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от  
менюто появяващо се при натискане на бутон фyнкции  се избира опцията Запис във 
временен файл . Отваря се екран в който да се посочи името на 
файла и мястото в което да бъде записан. Файла е с разширение *.tdl. След като се запише 
файла софтуера извежда съобщение „Успешен експорт на данни във файл --------------.tdl”, 
където с -------.tdl е изписан пътя и името на създаденият файл. В самия файл са записани 
всички данни за артикулите и всички други данни въведени за ревизията. 

 

 Фиг. 149.  Запис на документ във временен файл   След потвърждаване на съобщението прозореца се затваря и отново се 
визуализира екрана с ревизията, като имаме възможност за допълването и редактирането и 
преди да бъде приключена, както и за нов запис във файл ако е необходимо. 

2.8. Зареждане от временен файл 
При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.tdl, 

които могат в последствие да се заредят отново в ревизия. За да се използва тази опция е 
необходимо да се изпълнят следните дейности.   Да бъде отворен нов (празен) документ за ревизия. 

 Да се избере функцията Зареждане от временен файл  
от менюто появяващо се при натискане на бутон фyнкции .  Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули, налични и преброени количества, както и дата на документа (полето От дата: ). 
След зареждането на файла ревизията може да бъде допълнена и редактирана и 

приключена по начините описани в останалите точки. 
 
!!! При опит за Зареждане от временен файл, при условие че отвореният документ не е 

празен се извежда съобщението от Фиг. 150, и операцията не може да бъде извършена. 
 

 Фиг. 150.  Информационно съобщение 
2.9. Приключване на ревизията 
Ревизията може да се приключи по два начина – с или без печат. 
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a) Запис без печат 
За да се приключи ревизията без печат трябва да се избере бутон  . 

Тогава програмата извежда предупредително съобщение, че е препоръчително да бъдат завършени започнатите продажби, ако има такива (Фиг. 151). Ако потребителя прецени, че може 
да завърши ревизията, трябва да избере Yes. В противен случай, може евентуално да направи 
някакви корекции и да запише ревизията по-късно или да я откаже. 

 

 Фиг. 151. Приключване на ревизия  
Ако наличните количества са равни на преброените, програмата ще изведе още едно 

допълнително съобщение: „Преброените количества не се различават от преброените. Желаете ли да продължите.”. Потребителя ако желае може да откаже ревизията, тъй като тя 
няма да доведе до никакви промени по наличното количество на артикулите. 

След потвържденията, операцията ще приключи и прозорецът и ще се затвори. 
 

 Фиг. 152. Информационно съобщение 
b) Запис с печат 

За запис с печат се избира бутона  , при което се преминава отново (като 
при запис без печат) през прозореца за потвърждаване на приключването на ревизия (Фиг. 151)Error! Reference source not found.. 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 .  След като се избере един от двата бутона ревизията ще бъде записана, независимо дали в 
действителност е отпечатана или не. Тоест ако има проблеми с принтера (не е включен или 
няма връзка с него) и е невъзможно да се извърши отпечатване, но се избере опцията за печат, ще бъде изведено съответното съобщение за грешка, но документа ще бъде записан. Възможно 
е повторното му отпечатване, като се използват дневниците за намирането му (виж Дневници 
към ревизии). 

2.10. Отказ от ревизия преди приключването й 
При избор на бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на 

операцията или предпечатен преглед потребителя се връща в основния прозорец на ревизията 
и може да прави корекции. Ако желае да откаже изцяло ревизията трябва да избере бутона за 
отказ в този прозорец. Другия вариант е да затвори прозореца с по стандартния начин – с 
кръстчето в горния му десен ъгъл. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Имате започната нова ревизия. Желаете ли да я откажете?”. При потвърждението му 
операцията ще бъде окончателно отказана. 
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Ревизия може да бъде отказан преди приключването и с бутона Отказ  в прозореца на операцията. Другия вариант е да затвори прозореца с по стандартния начин – с 

кръстчето в горния му десен ъгъл. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: 
”Имате започната нова ревизия. Желаете ли да я откажете?” Фиг. 153. При потвърждението му операцията ще бъде окончателно отказана. 

Ако се използва бутона за Отказ  в прозореца за потвърждение на приключване 
на ревизията потребителя ще бъде върнат в прозореца на ревизията, в който ще може да прави 
корекции. С този бутон не се отказва самата ревизия.   

 Фиг. 153. Отказ на ревизия 
3. Дневници към ревизия 

3.1. Редактиране на ревизия 
Функцията редактиране не е приложима за ревизия. Ако потребителя избере в някой от 

дневниците документ, които е ревизия и от бутона Функции  избере опцията 
Редактиране , програмата само ще изведе съответното предупредително 
съобщение, че ревизия не може да се редактира. 

Ревизия може да се редактира само преди да е приключена! 
 

 Фиг. 154. Отказ на ревизия 
3.2. Сторниране на ревизия 

Може да бъде сторнирана само последната несторнирана ревизия. Това става след като 
тя се намери в някой от дневниците, избере се и от бутона  се зададе Сторниране 

. За намирането на документа в генерирания дневник отново могат да се 
използват филтрите и функцията Търсене по: . Ако избраната ревизия 
не е последната не сторнирана програмата ще изведе съобщението:” Можете да сторнирате само последната несторнирана ревизия. Ревизия No хх не е последна.” и програмата ни връща 
в дневника. 
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 Фиг. 155.  Предупредително съобщение  
За да сторнира доставка оператора, трябва да има дадени права за това, посочени в 

настройките му. Ако оператора няма право да редактира доставка при избор на функцията, 
програмата ще изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието 

 
Програмата извежда предупредително съобщение (Фиг. 156), че сторнирането е тежка 

операция и е добре в момента на сторниране да не се извършват продажби. Ако все още 
потребителя желае да сторнира доставката трябва да избере бутон Yes . След потвърждението на това съобщение ще се извърши сторнирането. 

 

 Фиг. 156.  Предупредително съобщение при сторниране на ревизия  
При сторниране на ревизия програмата коригира количествата в склада, като има в предвид 

количествата преди ревизията и извършените операции (продажби, изписвания и др.) през 
периода от правенето ревизията до нейното сторниране. 

Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното съобщение и 
активен става прозореца на дневника. 

 Фиг. 157.  Съобщение за успешно сторниране на ревизия Сторнирано изписване не може да бъде повторно да бъде сторнирано, но може да бъде 
преиздадено. 

3.3. Преиздаване на ревизия 
Има възможност вече затворена ревизия да бъде преиздадена. Преиздаването на 

ревизия е препечатване на документа и. Не е възможно да бъдат правени промени по 
документа. За да се преиздаде ревизия трябва да се намери в някой  от дневниците. 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 

 трябва да се избере функцията Преиздаване . Отпечатва се нов 
документ напълно идентичен с този отпечатан при създаването на документа (ако е бил 
отпечатан такъв).    
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XI.Изписване 
1. Стартиране на операцията Изписване 

 
С операцията Изписване се изписват прости или съставни артикули (рецепти). Тя  

винаги се прави на конкретна дата, към определен клиент (контрагент), данните за което се 
попълват във формата за ново изписване (виж т.2 Ново изписване). Стартирането на модула 
е аналогично на това на останалите. Възможните варианти са: 

  Избира се от меню Операции / Изписване; 

 Фиг. 158. Стартиране на операция Изписване   Клавишна комбинация Ctrl+I; 
или  Маркират се артикулите, за които ще се прави изписването в прозореца Артикули и след това се извършва горното действие или от менюто Артикули  (или от 

менюто появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира 
Операции над избраните артикули / Изписване.  
 

 Фиг. 159. Изписване на предварително избрани артикули  
Стартирането по втория начин има една особеност, която не е за пренебрегване. По 

този начин първо се прехвърлят артикулите, а след това се въвеждат данните за операцията. 
При самото прехвърляне на артикулите, в програмата не е определен контрагента и 
следователно не може да бъде начислена отстъпката  (надбавката), която ползва той. 
 

При всяко стартиране на операция Изписване, както и при останалите операции, 
програмата прави проверка дали текущия потребител има право да я използва. 

Ако потребителя няма разрешение да прави Изписване, операцията за него ще бъде сива в съответните менюта и той няма да може да я избере.  

 Фиг. 160. Оператор без права за операция Изписване  
Правото на потребител да прави  Изписване, е отбелязано в настройките му. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред 

Разрешени “ Изписвания”  в списъка Достъп до функции. 
(виж част III Настройки, т. 2 Оператори на системата) 

 
Работата с операцията Изписване е аналогична на тази с Доставка. 
При стартиране на модула, ако е стартирана операция Продажби се появява 

съобщението от Фиг. 161, при което е необходимо да се затвори операция изписване. 
Причината за това е, че се използва едно и също фискално устройство и съгласно изискванията 
на наредба Н-18 е необходимо директното му управление. Едва след затварянето на операция 
Продажби програмата позволява да се стартира операция Изписване. 
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 Фиг. 161. Съобщение при стартиране на операция Изписване 
2. Ново изписване 

Прозореца за ново изписване, при отварянето му изглежда като на Фиг. 162. 
  

 Фиг. 162. Прозорец за ново изписване  Ако потребителят го е отворил по втория начин (с предварително избрани артикули) 
програмата ще отвори прозореца за изписване на количество на първия избран артикул. След 
потвърждаване на данните за него ще се отвори прозореца за следващия и т.н. Работата с 
прозореца за изписване на количество е пояснена в т. 2.3 Прехвърляне на артикул в частта 
Прозореца за изписване на количество. 
 

Ако операцията е започната с предварително избрани артикули, когато се приключи с 
въвеждане на данните за артикулите ще трябва да се попълнят полетата във формата за ново 
изписване (от дата, основание, документ, номер, контрагент и забележка). 

Препоръчва се първо да се попълнят данните за изписването и след това да се 
прехвърлят артикулите. 

2.1. Задаване на стойностите на полетата в прозореца за ново изписване 
 

Полетата за попълване (или отбелязване) в отворилия се прозорец са следните:  От дата – датата, на която се прави изписването. По подразбиране това е 
текущата дата, но може да се променя в бъдеще или минало 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; 

 Основание – причината, поради която се прави изписването. Избира се от падащия списък на бутона в дясно от полето. Стойностите в него зависят от зададените в 
настройките на Основанията за корекции на наличности (виж част III, т. 3.6 Основания за 
корекция на наличности); 

 Документ – трябва да се избере типа на документа, с който се извежда 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 част III, т. 3.4 
Документи). Стойността по подразбиране е първата от списъка; 
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 Контрагент – фирмата (или лицето) което ще получи артикули. Ако целта на 
изписването е  да се изведат от склада на нулева цена (като бракуване на артикулите), може 
да се създаде един служебен контрагент с произволни данни. Може да се зададе по начините 
описани за доставка (виж Задаване на стойностите на полетата в прозореца за нова 
доставка) 

Вземат се в предвид следните настройки на контрагентите:  Може да се избере контрагент и от двата типа – клиент или доставчик;  При изписването се взима в предвид процента отстъпка ползващ избрания 
контрагент ако контрагента се избере преди прехвърлянето на първия артикул 
(попълнен в полето Отстъпка при създаване или редактиране на контрагента);  Всяко изписване увеличава общия оборот и броя на покупките на контрагента за 
който се изписват артикулите. 

 
  Забележка – поле за допълнителна информация; 
 

Полетата за сумите на изписването, се попълват автоматично от програмата при 
прехвърлянето на артикул в неговия прозорец. 

След като са попълнени изброените по-горе полета на формата за въвеждане на 
изписване, може да се премине към въвеждането на изписваните артикули.  

Докато е активна операцията Изписване, последната възможна опция в падащото меню 
на бутона за избор на контрагент, е последния задаван контрагент. 

2.2. Прехвърляне на артикул 
Артикул се търси по начините описани в част IX Доставки. След като е намерен 

артикула се прехвърля пак по аналогичен начин. Възможно е също бързо прехвърляне на 
единичен артикул като маркирането при продажби. 

Освен прехвърлянето с влачене, при маркирани артикули може да се използва и 
клавишна комбинация Ctrl+I. При прехвърляне на артикулите се отваря прозореца за изписване 
на количество, който изглежда като на Фиг. 163. В него основно се въвежда изписваното количество, но е добре да се прегледат и останалите полета. 

 

 Фиг. 163. Изписване на количество за артикул.  
Описание на отделните части: 
Артикул -  в тази част се вижда, от кой артикул  се отнема количество (номер и Име); 
Количество - освен, че се въвежда изписваното количество, може да се види наличното количество в момента. Ако артикулът работи със серийни номера, то те се въвеждат в тази част. 

При задаването им важат същите особености, както и при продажба: 
1) Номера се задава в полето Сериен No:. Ако в Настройки продажби е 

отбелязано, че въвеждането на серийни номера е задължително, то артикула не може да се 
изпише без сериен номер. 
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2) Серийния номер може да бъде въведен със скенер (ако върху самата стока е 
изписан с баркод), ръчно от клавиатурата на компютъра или да се избере от списък. Списъка 
се появява след избор на бутона  (F3) в прозореца за задаване на сериен номер. 3) За да може артикула да се продаде със сериен номер, трябва преди това да е 
бил доставен със сериен номер. 4) При продажба със сериен номер, количеството задължително е 1 (един) брой. 
 

Цени – избира се цената, на която се извежда артикула. Може да бъде продажна, 
покупна или нулева; 

Цена на изписване – показва избраната от горната част цена, но също и може да се въведе 
цената на изписване. Ако потребителя не променя продажната цена, в полето за отстъпка /  надбавка е стойността  на отстъпката, която използва контрагента. В противен случай 
стойността в полето се променя. Възможно е също потребителя да зададе друга стойност в 
това поле, при което автоматично ще се промени цената на артикула. Въведената положителна 
стойност е за надценка, а за отстъпка трябва да се въведе отрицателна. 

 
 При прехвърляне се имат в предвид следните настройки за артикула: 

1. Забранен за продажба в минус (т.е. забранен за продажба при отрицателно налично 
количество). Ако наличното количество в склада в момента на изписването 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: 
”Не можете да изпишете количество по-голямо от наличното.” и няма да позволи 
прехвърлянето на артикула.  
 

 Фиг. 164. Изписване на артикул с недостатъчно количество  При нулево налично количество в склада ще се изведе съобщение като на Фиг. 165 още 
при опит за прехвърляне на артикула и няма да се отвори прозореца за изписване на 
количество.  

 

 Фиг. 165. Изписване на артикул забранен за продажба в минус  
2. 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. 3. Ако артикулът работи само с цели количества, могат да се изписват само цели 

количества. 
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 Фиг. 166. Изписване на артикул работещ с цели количества  
4. Артикулът е забранен за продажба – генерира се уведомяващо съобщение, но артикулът ще може да бъде изписан, ако потребителя го потвърди. 

 Фиг. 167. Изписване на артикул забранен за продажба  
Както при доставките, при натискане на бутон  артикула се прехвърля и 

съответно сумата за плащане към изписването се увеличава. Ако се избере  
артикула няма да бъде прехвърлен. При маркирани няколко артикули за прехвърляне, бутона 

 отказва прехвърлянето само на текущия. Действията за прехвърляне се повтарят за всички артикули от изписването. 
 
2.3. Редакции върху артикулите преди приключване на изписването 
Ако потребителя забележи преди приключване на операцията (преди да избере запис 

със или без печат), че цена или количество за артикул не са коректни, може да ги редактира. 
Това става по следния начин:  Избира се артикула в прозореца на изписването (Фиг. 162);  С двойно щракване на ляв бутон на мишката върху него се отваря прозореца за 

отнемане на количество (Фиг. 163). 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. 163) се правят необходимите 
корекции и се потвърждават с бутон Потвърди . 

2.4. Изтриване на артикул преди приключване на изписването 
Преди да е приключено изписването има възможност да бъде изтрит артикул. 

Изтриването на артикула от изписването 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 изписването?” и очаква 
потвърждение или отказ. В апострофите е името на артикула, който ще бъде изтрит.  

Вместо избор на Изтриване от менюто на десния бутон, може да се използва клавиш 
Delete на клавиатурата. 
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Фиг. 168. Изписване на артикул забранен за продажба 
2.5. Експорт на изписване към файл 
След като цялото изписвано подготвено, преди да се запише може да се експортира във файл. Благодарение на тази възможност, потребителя може да изписва стока на друг свой обект 

(работещ със същата номенклатура), който използва същата програма. На второто място 
вместо да въвеждат доставката на ръка могат директно да я импортират от файла.  
За експорт в такъв файл е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:  Да бъде отворено Ново  Изписване;  Да бъде попълнена заглавната част на документа по начина описан в т.2.1;  Да бъдат прехвърлени артикулите със съответните количества по начина описан в 

т.2.2. 
 След като са изпълнени посочените условия се натиска бутона Експорт към файл (*.dxp) 

 от  главното меню Изписване. Същата функция е налична и в екрана 
на изписването при натискане на бутона Функции . Програмата отваря прозорец в който 
трябва да укажем мястото и името на файла в който да запишем изписването след което 
извежда информационното съобщение от Фиг. 169, в което е посочено името и мястото на което 
е генериран файла. 
 

 Фиг. 169. Съобщение за успешен експорт на изписване във файл  
След експорта е необходимо да се приключи операцията по начина описан в следващата точка. 
2.6. Приключване на изписване 
Приключването на Изписване е аналогично на приключване на Доставка. Може да 

бъде приключено 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 изписването?”. То трябва да се 

потвърди, за да се изведе прозореца за плащане към изписването.  
 

 Фиг. 170. Съобщение при приключване на доставка  
В противен случай, ако се откаже с бутон No, потребителя може да продължи 

въвеждането на артикулите и да запише изписването по-късно или да го откаже. Когато се потвърди съобщението, програмата извежда прозорец Плащане (Фиг. 171). В него има следните 
полета:  Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която клиента 

е платил към изписването. По подразбиране програмата предлага пълната сума 
за плащане. Ако се въведе по-малка, по-късно може да се прави доплащане (виж 
част ХI,  т. 3.1 Доплащане na изписване); 
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 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 програмата (виж тук). Най-често 
типа на плащането е в брой. 

 

 Фиг. 171. Прозорец за въвеждане на платена сума    Забележка – това е поле, в което потребителя може да въведе допълнителна, 
необходима му информация.  Дата на падеж – въвежда се дата на падеж на плащането, ако има такава. В 
последствие може да бъде направена справка за изписванията, които имат дата 
на падеж на плащането в определен интервал от време; 

След като потребителя потвърди плащането (бутон Потвърди ) се разпечатва бележка за платената сума, изписването се записва и прозореца й се затваря. 
При възникване на грешка при отпечатването на бележката се появява съобщението от 

Фиг. 172, потвърждението на което ни връща в екрана на изписването за нов опит за запис и разпечатване на бележката. Едва след разпечатването на бележката изписването се записва в 
базата с данни. 

 Фиг. 172. Грешка при отпечатване на бележка от модул изписване  
ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на наредба H-18 приключването на операцията 

изписване с плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на фискално устройство. 
b) Запис с печат 

За запис с печат се избира бутона  , при което се преминава отново (като при запис без печат) през прозореца за потвърждаване на приключването на изписването описано 
в предходната точка. След потвърждаване на плащането излиза информативен прозорец че 
документа е записан (Фиг. 173), след което в зависимост от направените настройки за печат 
софтуера ще използва различни варианти за отпечатване през различни шаблони (виж част II 
т.4.2 Настройки печат). 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 част IХ, т.3 Дневници към изписване). 
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 Фиг. 173. Информационно съобщение 
2.7. Отказ от изписване преди записването му 
При избор на бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на 

операцията, плащане или предпечатен преглед потребителя се връща в основния й прозорец 
и може да прави корекции. Ако желае да откаже изцяло изписването, трябва да избере бутона 
за Отказ  в прозореца с данните на изписването -  Изписване No (Фиг. 162). Другия вариант е да затвори прозореца с по стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл 

. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Имате започнато ново изписване. Желаете ли да го откажете?”. При потвърждението му, изписването ще бъде 
отказано.  

 Фиг. 174. Информационно съобщение 
2.8. Запис във временен файл 

 При работа с много дълги документи в Детелина Лайт има възможност за временен 
запис на документа с цел предотвратяване на загубата на данни. За изписване това се прави 
по следния начин:  След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от  главното меню Изписване се избира Запис във временен файл

. Същата функция е налична и в екрана на изписването при 
натискане на бутона Функции . Отваря се екран в който да се посочи името на 
файла и мястото в което да бъде записан. Файла е с разширение *.tdl. След като се 
запише файла софтуера извежда съобщение „Успешен експорт на данни във файл ----
----------tdl”, където с -------.tdl е изписан пътя и името на създаденият файл.   

 Фиг. 175. Записа на документ във временен файл   След потвърждаване на съобщението прозореца се затваря от  и отново се визуализира екрана с изписването, като имаме възможност за допълването и 
редактирането му преди да бъде приключено, както и за нов запис във файл ако е 
необходимо. 
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2.9. Зареждане от временен файл 
 При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.tdl, 
които могат в последствие да се заредят отново в изписване. За да се използва тази опция е 
необходимо да се изпълнят следните дейности.   Да бъде отворен нов (празен) документ за изписване. 

 Да се избере функцията Зареждане от временен файл  
от  главното меню на модул Изписване или от бутона Функции  в екрана на 
изписването.  Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули с количества и цени, контрагент, документ, дата на документа и др. 

След зареждането на файла изписването може да бъде допълнено и редактирано и 
приключено 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. 176. Зареждане от временен файл. 
3. Дневници към изписване 

 
Дневниците са коментирани при основната работа с програмата. Извеждането на 

дневниците за изписване е както за всички останали. Избират се от Дневници / Дневник изписвания на главното меню. Особености има само при правене на корекции върху 
документите: доплащане, редактиране, сторниране, коментирани в следващата част. 

3.1. Доплащане на изписване 
За да се направи доплащане към изписване, след като е генериран дневника, трябва да се намери документа, към която ще се прави доплащането. Може да се използва произволен 

дневник, но може би най-удобен би бил “Дневник – неплатени изписвания.” За да се намери 
желаният документ могат да се използват филтрите (за 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) и от бутона Функции 

 се избира Доплащане . Така се отваря прозорец с информация за 
изписването - номер, дата и час, контрагент, обща сума и сума за доплащане Фиг. 177. Има и таблица на направените плащания  до момента за нея. За да се направи доплащане се избира 
бутон . Отваря се прозорец Доплащане към Изписване No:ххх. С “ххх” е 
отбелязан номера на изписването (документа). Прозореца изглежда по същия начин като 
прозореца за плащане при приключване на изписване Фиг. 171. В полето Платена сума се 
въвежда сумата за доплащане програмата по подразбиране предлага оставащата за 
доплащане сума. Потвърждава се въведената сума.  
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 Фиг. 177. Доплащане на изписване  
Може да бъде отпечатан документ за доплащането на принтер А4 по предварително 

изготвения шаблон, ако потребителя потвърди съобщението: “Желаете ли да отпечатате 
доплащането?”. Ако се откаже отпечатването на доплащането веднага се отпечатва фискален 
бон, а ако е се потвърди отпечатването на друг документ фискалната бележка се отпечатва заедно с отпечатването на документа за доплащане. 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 избраното изписване е изцяло платено, бутона  в прозореца с 
информацията за плащанията ще бъде сив и избирането му ще бъде невъзможно. 

3.2. Сторниране на плащане 
Сторнирането на определено плащане се налага в няколко случая. 

1. При необходимост от редактиране на документ за изписване, към който има 
направени плащания 

2. При необходимост от сторниране на конкретно плащане по някаква причина – Неправилна сума, избор на грешен тип на плащането и др. 
 

За сторниране на плащане е необходимо в прозореца на Фиг. 177 да бъде избрано плащането 
което е необходимо да бъде сторнирано и се натисне бутона Сторно на плащане 

. Аналогично на сторнирането на обикновена продажба се извежда екран за избор на основанието за сторниране измежду трите типа посочени от НАП и да натисне 
бутона Сторно  или да откаже операцията с бутона . 
 

 Фиг. 178. Избор на тип на сторно бележката  
Възможните варианти след това са няколко: 

1. Премахване на артикул от Сторно операцията; 
2. Промяна на количеството на артикул от Сторно операцията; 
3. Отказ на Сторно операцията. 
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След избор на типа на сторното и натискане на бутона Сторно , плащането се сторнира и се отпечатва Сторно бон на фискалното устройство. При липса на фискално 
устройство се извежда съобщението от Фиг. 172 и програмата ни връща в екрана на Фиг. 177 
където след възстановяването на връзката с фискалното устройство можем да направим нов 
опит за сторниране или да откажем операцията. При опит за сторниране на вече сторнирано плащане се извежда следното съобщение Фиг. 179 и операцията се отказва. 
 

 Фиг. 179. Предупредително съобщение при сторниране  
Важно: При сторниране на плащане към документ, в който има артикули от различни данъчни 
групи е възможно програмата да изведе нов екран (Фиг. 180), в който да се въведе сумата за 
сторниране по всяка от данъчните групи. Едва след посочването на сумите и натискане на 
бутона Потвърди се разпечатва сторно бележката и плащането ще бъде сторнирано. 
 

 Фиг. 180. Съобщение при сторниране 
3.3. Редактиране на записано изписване 

 След намиране на документа за изписване в подходящия дневник, той може да бъде 
редактиран по начин на аналогичен на редактиране на доставка. След като е намерен 
документа, той се избира и от бутона  се задава Редактиране  .  
Отново се извършва само от потребител имащ права за редактиране на документ.  Препоръчва се преди запис на редакцията всички останали операции да бъдат прекратени, защото 
редакцията на документа трябва да коригира количествата в склада. Затова програмата 
извежда предупредително съобщение (Фиг. 181) и очаква потвърждение. Докато не се 
потвърди, изписването няма да бъде редактирано. 
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 Фиг. 181. Предупредително съобщение за редакция на изписване  
Ако към избраното изписване има направени плащания програмата извежда информационно 
съобщение че е необходимо първо да бъдат сторнирани плащанията, преди да се извърши 
редакцията. Ако няма такива се преминава към сторнирането.  
 

 Фиг. 182. Информационно съобщение за редакция на изписване  
Ако има плащания по документа за изписване и потвърдим съобщението се отваря екрана за 
плащане или сторниране (Фиг. 177), където е необходимо да се сторнират всички плащания по 
начина описан по-горе след което да се направи нов опит за редактиране. 
 
В следствие на извършените действия (ако оператора има права) се отваря прозореца за 
изписване, в който трябва да се въведат промените. Може да се редактира:  Датата на изписването  (полето Дата);  Контрагента;  Основанието за изписване;  Забележката;  Да се промени количеството или цената на изписването, както и отстъпката. Това става като се избере артикула и след това се натисне десен бутон на мишката. От появилото 

се меню се избира Редактиране .  Така се появява прозорец идентичен с този на Фиг. 163, 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 изтрива артикул от изписването. Може да му се зададе нулево доставено 

количество, но той все пак ще присъства в документа на изписването;  Да се намали количеството на артикулите  или цената. Условието за редакция в тази ситуация е крайната сума на документа след редакцията да бъде по-голяма от 
предходната. 

  
 Ако потребителя, иска да се откаже от извършване на действието Редактиране, може 
да направи това с бутон  в прозореца за редакция. 
 
 Приключването на редакцията става по начина описан в предходните точки. 

3.4. Сторниране на записано изписване 
  За да се сторнира изписване както и при редактирането описано по-горе трябва, то първо 

да бъде намерено в подходящ дневник за Изписване. За намирането на документа в 
генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и функцията Търсене по: 
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. След като е намерен, се избира и от бутона  се задава  
Сторниране . 

 
Да сторнира изписване може само оператор, който има дадени права за това, посочени в настройките му. Ако оператора няма право да сторнира изписване при избор на функцията, 

програмата ще изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието. 
 Програмата отново извежда предупредително съобщение Фиг. 183, че сторнирането е тежка 
операция и е добре на терминалите за продажба да няма клиенти, след потвърждението на 
което ще се извърши сторнирането. 

 Фиг. 183. Предупредително съобщение при сторниране на изписване  
Аналогично на операцията по редактиране 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, което трябва да се потвърди и потребителя ще бъде върнат в прозореца на 
дневника. 

Сторнирано изписване не може да бъде повторно сторнирано. 
3.5. Преиздаване на записано изписване 

Преиздаването на изписване е препечатване на документа му. Не е възможно да бъдат 
правени промени по документа. За да се преиздаде изписването трябва да се намери в някой  
от дневниците. За намирането му в генерирания дневник отново могат да се използват 
филтрите и функцията Търсене по: . След като е намерен документа, той 
се избира и от бутона  трябва да се избере следната функция от списъка 
Преиздаване . Отпечатва се нов документ напълно идентичен с този отпечатан 
при създаването на документа (ако е бил отпечатан такъв).    
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XII.Други операции 
1. Добавяне на артикулите в списък за печат 

За улесняване разпечатването на етикети за артикулите е добавена възможност за създаване 
на списъци за печат от различни места в Детелина Лайт. Сред тях са: 

1.1. При въвеждане на доставка; 
 При въвеждане на доставка опцията е налична 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. 
1.2. При преглед на артикулите. 

 При преглед на  артикулите от главното меню Артикули или от менюто на десен бутон на 
мишката се избира опцията Допълнителни операции  - 
Добави към списък за печат .   
 Създадените по някой от двата начина списъци за печат могат да бъдат прегледжани и 
разпечатвани през Опцията в главното меню Операции – Печат етикети (списък за печат) 

. За използването на тази функционалност е необходимо да 
бъдат изпълнени две условия. 

1. Да бъдат добавени необходимите библиотеки разработени към Детелина. 
2. Да бъде разрешена (добавена) опцията в защитния ключ.  

За изпълнението им е необходимо да се обърнете към служителите на Елтрейд ООД. 
 

2. Управление на етикетиращи везни 
 В Детелина Лай съществува допълнителна опция за управление на етикетиращи везни. 
Опцията може да бъде извикана от главното меню Операции – Програмиране на везни „ …..“ 

. В кавичките е името на везите, които ще бъдат управлявани. Има разработени различни комуникационни библиотеки в зависимост от вида и модела на 
везните. Сред тях са Еликом, Digi, Bizerba, CAS, Metler Toledo, Dibal, и др. Някои от тях работят 
с директно управмение на везните, а за други е необходимо инсталирането на допълнително 
приложение от пеоизводителя. За подробна информация свързана с управляваните устройства 
се обърнете към служителите на Елтрейд ООД.  За управление на везните има няколко задължителни условия: 

3. Да бъде добавен код за везна в картона на артикула. 
4. Да бъде определено за кои везни е предназначен артикула. 
5. Да бъде добавен (разрешен) модула за управление в защитния ключ. 
6. Да бъде добавена комуникационната библиотека за съответнят тип везни. 

Информация за първите две условия може да намерите в т. IV 2.1 Създаване на нов артикул. 
За останалите две е необходимо да се обърнете към служителите на Елтрейд ООД. 

3. Експорт към счетоводни програми 
 Към Детелина Лайт има разработени допълнителни библиотеки с възможност за експорт на данни към различни счетоводни продукти. Аналогично на предходната 
функционалност и тази може да бъде извикана от главното меню Операции – Експорт на данни 
към “……“ . В кавичките е името на счетоводната програма към 
която ще бъдат експортирани данните. Съществува универсален модул разработен от Елтрейд 
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ООД – „Експорт дани към счетоводна система“ , както и 
други такива. Сред тях са Ажур, Конто, Бизнес навигатор, Алгус, Кредо и др.   Условията за използването им са няколко: 

1. Да бъде добавен модула за експорт към желаната счетоводна програма. 
2. Да бъде добавена комуникационната библиотека. 
3. Да са направени необходимите настройки за експорта, които са различни и 

зависят от счетоводният продукт. Настройките се правят задължително от 
служител на Елтрейд ООД и счетододителя който ще използва информацията. За подробна информация свързана с разработените експорти се обърнете към служителите на 

Елтрейд ООД. 
XIII.Общи положения 

В тази част са коментирани основното меню на програмата, контекстни менюта, както и 
бутони срещащи се в голяма част от прозорците на програмата. Действието на тези бутони 
навсякъде е едно и също. Освен това е пояснено какво се има в пред под избиране на поле, на 
ред от таблица и как се сортират и отпечатват таблици. 

1. Основно меню 
Основното меню има следната структура: 

 
ФАЙЛ Съдържа под менюта за прекратяване сесията на текущия 

потребител и за изход от програмата (виж стр.10, Изход от 
програмата) 
 

 Фиг. 184. Меню Файл  
 РЕДАКЦИЯ Действията при работа с текст (Cut, Copy, Paste) и функциите при 
работа с таблици 
 

 Фиг. 185. Меню Редакция  
НОМЕНКЛАТУРИ Артикули, Контрагенти, Карти за отстъпки, Групи за печат, Търговски 

марки 

 Фиг. 186. Меню Номенкатури  
ОПЕРАЦИИ Продажби, Доставки, Ревизия, Изписване 
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 Фиг. 187. Меню Операции  
ДНЕВНИЦИ Виж на стр.69, т. VII Дневници 

 

 Фиг. 188. Меню Дневници  НАСТРОЙКИ Настройки на потребители, БД, Архивиране, Системни настройки и 
Складови номенклатури 
 

 Фиг. 189. Меню Настройки  
ПРОЗОРЦИ Действията при работа с прозорци (виж Работа с прозорци) 

 Фиг. 190. Меню Прозорци  
ПОМОЩ Дава възможност за стартиране на две помощни програми 

(калкулатор и бележник), достъп до документацията на програмата и 
грешките генерирани при работа, както и информация за създателя и 
версията на програмата.  

 Фиг. 191. Меню Помощ  
Основното меню се променя при:  Отваряне на номенклатурата Артикули – появяват се две допълнителни 

менюта: Артикули и Справки – артикули; 
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  Фиг. 192. Менюта свързани с Артикули   Отваряне на номенклатурата Контрагенти – появяват се две допълнителни менюта: Контрагенти и Справки - контрагенти; 

  Фиг. 193. Менюта свързани с Контрагенти   При стартиране на операция Продажби – появява се допълнително меню Продажби, в което са отчетите на операторите, служебното въвеждане и извеждане на суми. 

 Фиг. 194. Менюта свързани с операция Продажби   При стартиране на операция Доставки – появява се допълнително меню 
Доставка, в което са опциите свързани с търсенето на контрагентите, както и опции свързани с доставките – Запис във временен файл, Четене от временен файл и Импорт от файл; 

 Фиг. 195. Менюта свързани с операция Доставки  



         
„Детелина ЛАЙТ” Общи положения 

 

 140

 При стартиране на операция Изписване – появява се допълнително меню 
Изписване, в което са опциите свързани с търсенето на контрагентите, както и опции свързани 
с Изписванията – Запис във временен файл, Четене от временен файл и Експорт към файл; 

 Фиг. 196. Менюта свързани с операция Изписване 
2. Контекстни менюта 

„ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” има контекстни менюта (меню на десен бутон на мишката) в почти 
всички прозорци. Тези менюта съдържат най-често използваните функции в съответния прозорец. Например в прозореца Контрагенти, от менюто на десен бутон може да бъде избран 
контрагент (за операция), създаден нов, редактиран и др. 

В някои случаи, в различни части на прозореца, контекстното меню е различно. В лявата 
част на прозореца Артикули,  където са артикулните групи, контекстното меню съдържа 
действията, които могат да бъдат извършени с групите. В дясната част на прозореца (където е 
таблицата с артикулите), менюто съдържа операциите които се извършват с един или няколко 
артикула. 

Основният прозорец на програмата също има меню на десен бутон. То дава бърз достъп 
до номенклатурите, операциите и някои настройки. 

 

   Фиг. 197. Контекстни менюта  
3. Бутони 

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

3.1. Потвърди -  
Потвърждава въведените данни, направени корекции и затваря прозореца. 

3.2. Запис -  
Има същото действие като Потвърди. В прозореца за извършване на операция 

(доставка или ревизия), за която може да се отпечата документ (напр. доставка), бутона 
съществува в две разновидности:  Запис с печат;  Запис без печат. 
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След избор на един от тях, работата с програмата продължава в зависимост от 
конкретната извършвана операция (пояснено е в съответната точка на операцията – доставка, 
изписване, ревизия). 

При настройки на номенклатурите (менюто Настройки / Складови номенклатури), този 
бутон записва направените промени, без да затваря прозореца. 

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

3.3. Отказ и Затвори - ,  
Отказва действието, като затваря прозореца без да запазва въведените стойности по 

полетата или направените корекции. Когато се отказва операция, програмата извежда 
предупреждаващо съобщение (например при отказване на доставка)за да попита потребителя 
дали наистина да откаже действието. 

3.4. Бутони Yes и No - ,  
Тези бутони се срещат в прозорци извеждащи съобщения, при които се очаква 

потвърждението на потребителя за завършването на някакво действие.  Yes – потвърждава действието; 
No – отказва действието. 

3.5. Обнови -  
Когато се правят промени на параметрите на номенклатурите това не винаги си 

проличава веднага в таблицата им. Трябва да се натисне бутон Обнови, за да се видят новите 
стойности. Може да бъде използван клавиша F5 на клавиатурата за обновяване на данните. 

3.6. Бутон Налични количества -  
Във всички прозорци със списъци на артикули, където е наличен този бутон могат да 

бъдат видени наличните количества на артикулите. Трябва да се избере артикула (или да се 
маркират желаните артикули) и да се натисне бутон Налични количества. 

 

3.7. Бутон Колони -  
С този бутон може да се определи кои да са видимите полета в съответната таблица. 

При избирането му се отваря прозорец със списък на възможните полета. За различните таблици списъка може да бъде различен. при поставяне на отметка пред името на някое поле 
в него, то ще бъде видимо. 

Клавишната комбинация за достъп до настройката на колоните е Shift+K 
 

4. Работа с таблици 
4.1. Избиране на поле 
Поле се избира като се натисне бутон на мишката в него или като се достигне до него с 

помощта на стрелките на клавиатурата.  Когато е избрано, полето е оцветено в синьо 
. 

4.2. Избиране на ред 
Ред (запис) от таблица е избран когато е избрано някое негово поле. Например, когато 

е избрано полето Арт. No: на артикул с номер 8, който е с име “Мляко с какао” 

, тогава за всички менюта отнасящи се за артикули, този 



         
„Детелина ЛАЙТ” Общи положения 

 

 142

артикул е избран. В менюто Артикули / Рецепта ще бъде изписано Рецепта за “Мляко с какао” 
 и при избора му ще се отвори рецептата за този артикул. 

Ако се стартира операция Доставка или Ревизия, избрания артикул ще бъде вмъкнат в бъдещия документ. 
Друг начин да се избере запис от таблица е  чрез избор на сивия правоъгълник пред 

съответния ред . Тази сива колона от таблицата се нарича “Табличен навигатор” и при 
Настройки външен изглед се оказва дали да бъде видима. 

Когато даден ред от таблицата е избран, в неговото поле на табличния навигатор има 
черна стрелка. Когато са избрани няколко артикула стрелката става точка , като на последният 
селектиран артикул е  . 

4.3. Сортиране на таблици по колони 
Почти всяка таблица в програмата може да бъде сортирана по произволна нейна 

колона. Това става с избор на нейното заглавие. 
Обикновено при отваряне на таблица, тя е сортирана по първата и колона 
Ако не е правено сортиране по съответната колона, при първия избор на името на колоната сортирането е във възходящ ред. Когато е направено сортиране по дадена колона в 

дясно от името му има сива стрелка . Ако посоката й е нагоре сортирането е 
във възходящ ред, а надолу – в низходящ. При второ последователно сортиране по същата 
колона ще бъде във обратната посока . 

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

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

или  Избира се колоната, в таблицата, по която се търси като се избере някое поле от нея;   
 
Когато е избран даден критерий той е изписан на бутона. Всеки избор на поле от таблицата променя критерия върху бутона, като критерий става 
последното избрано поле. 
 След като вече е оказано по какво че бъде търсенето, то се стартира по един от следните 
начини: o Натиска се бутона Търси по “критерий”; 

o Клавишна  комбинация Ctrl + F3. 
Отваря се прозорец Търсене  по: “критерий”. В примера от Фиг. 198 търсенето е по ДоставкаNo. В полето му стойност трябва да се въведе групата от символи (ключ за търсене), по който ще 
се търси и да се потвърди. 
 

 Фиг. 198. Търсене по ДоставкаNo.  
Търсенето винаги е по част от думата. Програмата намира първия ред с данни отговарящи на условието и го маркира. За да се намери следващия се натиска клавиш F3 на клавиатурата. 



         
„Детелина ЛАЙТ” Общи положения 

 

 143

Когато програмата ‘покаже’ всички редове отговарящи на търсенето, ще изведе съобщението: 
„Няма намерени данни.” 

 Фиг. 199. Информационно съобщение за ненамерен критерий. 
4.5. Бутон Печат и отпечатване на таблици 
Ако в прозореца на някоя от таблиците има бутон Печат , съответната 

таблица може да бъде отпечатана. След избор на бутон Печат се отваря прозорец (Експорт / 
Печат - Фиг. 200), в който трябва да се избере по какъв начин да се продължи отпечатването. 
Ако се избере Internet explorer, Microsoft EXCEL или Текстов редактор, таблицата ще бъде 
изведена към съответната програма, тя ще се отвори и от този момент нататък отпечатването 
продължава като в съответното приложение.  

 

 Фиг. 200. Експорт / Печат  
Ако са маркирани няколко записа от таблицата потребителя може да избере дали към 

съответното приложение да бъде експортирана цялата таблица или само избраните записи. Задава се с избор на Всичко или Само маркираното в прозореца Експорт / Печат. 
При избор на бутона MS DOS принтер, в същия прозорец, таблицата ще бъде директно 

отпечатана, без възможност за предпечатен преглед. 
 Посредством опцията TAB файл се експортира текстови файл с разделител табулация и 
данните могат да се пренасочат за Експорт / Печат към друго приложение подобно на Ексел, 
като при първия опит за експорт програмата отваря екран в който трябва да се упомене към коя 
програма ще се подават данните. Подобни програми са OpenOffice, StarOffice и др, които са 
безплатни. След като данните се подадат към съответната програма то тя ще се отвори и 
обработката или отпечатването става през нейните функции. 

При задаване на печат няма значение каква част от дадена колона се вижда в прозореца 
на таблицата. При отпечатване ще се вижда цялата информация от полетата. Добре е 
таблицата да се подреди и сортира в удобен за потребителя вид преди да се отпечата.  Клавишната комбинация за достъп до функцията печат е Shift+P. 
 
 Коментираните бутони се срещат в голяма част от прозорците на програмата и 
навсякъде действието им е едно и също. 
 

5. Работа с прозорци 
Потребителя може да подреди прозорците на програмата по удобен за него начин. За 

целта се използва менюто Прозорци. Когато необходимите за работа прозорци са отворени се 
задава съответната желана опция за подреждане – каскадно, хоризонтално или вертикално. 
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 Фиг. 201. Управление на прозорци  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       .  

XIV.Меню ПОМОЩ 
1. Помощни програми 

От менюто Помощ, потребителя може да стартира две помощни програми. Това са: 
1.1. Калкулатор 
При неговия избор се стартира, вложения в Windows калкулатор. Потребителя може да 

го използва за всякакви изчисления. Предимството е, че може да се избере лесно от Помощ 
/Калкулатор  или от бутона  намиращ се в лентата с бутоните под основното меню. 

1.2. Бележник 
При избор на Помощ / Бележник се стартира, стандартния Notepad  на 

Windows. С него потребителя може да си записва бележки като ги записва в текстови файлове 
(*.txt). Функцията е достъпна и с натискане на бутона  намиращ се в лентата с бутоните под основното меню.  

2. Файл с грешки 
 При определена ситуация изпълнението на дадена операция е невъзможно (Например: 
Отпечатването на бележка, когато фискалното устройство не е включено). Тогава програмата 
извежда съобщение подобно на: „Записа на операцията е невъзможно. За повече информация 
погледнете файла с грешките.”. Файлът с грешките дава допълнителна информация защо 
операцията е отказана и може да бъде прегледан от менюто Помощ / Файл с грешки 

 или с бутона  от лентата с бутоните под основното меню. 
3. Одиторски модул 

 От менюто Помощ / Одиторски модул , може да се пусне 
приложението описано в наредба H-18 за извеждане на информацията за целите на 
контролната дейност на НАП. При стартирането му модула се отваря, но за пускане на 
справките е необходимо потребителя да има информация за паролата за достъп. 
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4. За програмата 
От менюто Помощ / За програмата , потребителят може да види 

информация за автора и версията й. Прозореца се затваря с бутон ОК или с натискане на бутона 
ESC от клавиатурата. 

 

 Фиг. 202. За програмата   
 

XV.Изисквания 
Програмата “Detelina Light” работи върху всички текущо поддържани версии на Windows  

– Windows 7, Windows 8 и Windows 10. За разлика от всички предходни версии на Детелина, 
които работеха с Firebird 1.5, Detelina Light 6 работи с Firebird 3.0 като сървър за поддръжка на 
базата. 

XVI.Регионални настройки на Windows, необходими за правилната работа 
на фискално устройство свързано с компютър 

1. Формат на регионалните настройки 
Регионалните настройки трябва да бъдат задължително следните:  Стандартен формат на данните: Bulgarian.  Десетичен разделител за числа: точка;  Десетичен разделите за валута: точка  Формат на часа: HH:mm:ss  Кратък формат на датата: dd.MM.yyyy (с разделител точка) 

2. Задаване настройки 
 За установяване на регионалните настройки е необходимо да се отвори Контролният панел с настройките - Control panel. Панела за регионалните настройки има различно име, в 
зависимост от версията на Windows. На Windows 10 настройките са в менюто Регион.

. 
Необходимо е да се влезе във всяка една от описаните в предходната точка настройки и те да се коригират. Самите екрани на настеройките са показани в следващите фигури. 
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   Фиг. 203. Настройка на десетичен разделител за числа и валути   
 

   Фиг. 204. Настройка на формата за дата и час   
 

 

   Фиг. 205. Избор на стандартен формат за данните Bulgarian и  Location: Bulgarian.  
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   Фиг. 206. Избор на текуща локация: Bulgarian и копиране на настройките за другите акаунти  
ВАЖНО!!! При стартиране на Детелина Лайт тя сама променя регионалните настройки с тези 
необходими за нормалната и работа. Настройките които не може да направи са System Location 
и Location които е необходимо да се направят ръчно. При неправилната им настройка част от 
менютата и надписите на програмата няма да се визуализират на Български език. 
 Примерна конфигурация 

Конфигурацията на хардуера за работа с „ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ” може да включва:  Фискално устройство – касов апарат или фискален принтер;  Сейф – свързан към фискалното устройство;  Допълнителен принтер за печат на бележки за кухня или бар;  Баркод четец – USB, сериен или клавиатурен;  Четец за клиентски карти; 
XVII.Свързване на хардуера 

1. Свързване на фискалното устройство и допълнителния принтер 
! препоръчва се свързването на хардуера да е при изключено състояние. 
Всички фискални устройства и допълнителни серийни принтери се свързват към сериен 

порт на компютъра, посредством съпътстващия ги кабел. В последствие COM-a, към който са включени трябва да се укаже в настройките (Настройки / Системни / Настройки продажби в 
таба Периферия). 

2. Свързване на сейфа 
Сейфа за банкноти се управлява от фискалното устройство, затова се свързва към него. 

Сейфа има единствен кабел, излизащ от него, който се включва по различен начин.  
3. Свързване на скенера 

Скенерите могат да бъдат три типа: usb клавиатурни или серийни. Свързването на 
серийния скенер е директно към сериен порт на компютъра. За да работи е необходимо да се 
направи съответната настройка в Настройки / Системни / Настройки продажби в таба 
Периферия – Драйвер за баркод скенер. При свързването на клавиатурен или usb скенер  не е 
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неоходимо използването на допълнителен драйвер. Достатъчно е устройствата да са включени 
в съответните портове и на скенера да са направени необходимите настройки, които са 
различни и зависят от марката и модела на скенера.  

4. Свързване на четец за безконтактни клиентски карти 
Четеца за безконтактни клиентски карти също се свързва към СОМ порт на компютъра. 

За неговата работа е необходим драйвер (получава се при закупуването на четеца), в който се 
настройва номера на порта.  Последните модели четци за безконтактни карти се свързват през usb порт към 
компютъра, като за тях не са необходими допълнителни драйвери. 

 
Забележка: не е задължително използването на безконтактни карти за клиентски карти 

за отстъпки. Могат да се използват карти с отпечатан на тях бар код (тогава ще се използва 
баркод четеца за въвеждането им) или произволно отпечатани карти с номер. Номера (бар 
кода) задължително трябва да започва с 27. 
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