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Модул Ревизия 
 

1. Стартиране на модула 
Модул Ревизии се използва за корекции на наличните количества по складовете на прости I 

съставни артикули. Стартира се: 
 

 От основния модул: 
 Избира се от меню Операции / Ревизия; 

 
Фиг. 1.  Стартиране на модул Ревизия 

 
или 

 Маркират се артикулите, за които ще се прави ревизията и от менюто Артикули  (или от 
менюто появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира Операции над 
избраните артикули / Ревизия. Тогава формата за ревизия, която ще се отвори ще бъде с 
маркираните артикули в нея. В този случай ще е необходимо, преди да се извършат другите 
действия да се попълнят данните за датата, от която се извършва ревизията, склада и 
основанието. Работата при такова извикване на модул ще бъде коментирано в т.3 
Започване на Ревизия с предварително избрани артикули. 

 
Фиг. 2.  Стартиране на модул Ревизия 

 
 Друг начин: 

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

 
При всяко стартиране на модул Ревизия, програмата прави проверка дали потребителя, който 

го стартира има право да работи с него. Ако се извиква от основния модул Административен 
клиент, то се подразбира, че потребителя на модула ще бъде същия, който е и на основния модул. 
Ако обаче се стартира чрез файла Inspection.exe, програмата ще иска потребителско име и парола. 
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Фиг. 3.  Стартиране на модул Ревизия 

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

“Нямате права за работа с този модул”.  
 

 
Фиг. 4.  Съобщение за грешен потребител. 

 
 
Правото за работа на  потребител с модул Ревизия, е отбелязано в настройките на 

потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка 
пред Модул ревизия  в списъка Достъп до функции, както и до съответните складове в полето 
Достъп до складове. (виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла AC_settings.docx). 

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

Файл / Прекрати сесия   - където в скобите е изписан текущият активен 
оператор. Извежда се прозореца на Фиг. 3, където е необходимо да въведем потребителското име 
и паролата на оператора с който желаем да отворим модула. 

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

При отваряне на прозореца на модула, обикновено в долната му част е отворен прозореца 
артикули. Неговият изглед може да бъде променян от менюто Номенклатури / Настройки външен 
изглед.  
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Фиг. 5.  Настройки външен изглед. 

2. Нова ревизия 
В тази точка се коментира попълването на полетата и прехвърляне на артикулите при 

стартиране на модула без предварително избрани артикули. Другия вариант на работа е 
коментиран в т. 3 Започване на Ревизия с предварително избрани артикули. 

При правенето на ревизия се минава през следните основни стъпки: 
 Отваряне и попълване на формата на ревизията. Значението на всяко поле и начина за 

попълването му е коментиран в т.2.1 Попълване на полетата за нова ревизия. 
 Прехвърляне на артикули за ревизия. Как се прехвърлят артикулите е описано в т. 2.2 

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; 

 Отпечатване на празен списък. Тази стъпка не е задължителна, но е улеснение за 
потребителя. Значението и отпечатването на празен списък коментирано в т. 2.3 
Отпечатване на празен списък;  

 Попълване на преброените количества във формата на ревизията. Коментирано е в т 2.4 
Попълване на преброените количества; 

 Запис на ревизията – описан в т. 2.6 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. Попълване на полетата за нова ревизия 
При отворен модул Ревизия, нова ревизия се започва като се избере от неговото меню 

Операции / Ревизия . Други начини са с бутон , който е втория от лентата с 
бутоните под главното меню или с клавиш F2 на клавиатурата. В резултат на кое да е от тези три 
действия се отваря прозореца за нова ревизия, който изглежда като на Фиг. 6 и в него трябва да се 
попълнят полетата. 
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Фиг. 6.  Прозорец на нова ревизия 

 
Значението на полетата за попълване е следното: 

 От дата - датата, на която се прави ревизията. Задава се с бутона , намиращ се в дясната 
част на полето. Стрелките  и  се използват за движение между месеците, а  и  между 
годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите). След избор на деня 
с мишката, прозорчето за дата се затваря. По подразбиране датата е текущата, но може да 
бъде променена в минало или бъдеще време. Датата може да бъде въведена и посредством 
клавиатурата; 

 Склад – стойността на полето се избира измежду наличните в списъка, появяващ се при 
избор на стрелката в дясно от полето и показва склада, на който се прави ревизията. Всяка 
ревизия може да се прави само за един склад. Съответния потребител, който прави 
ревизията трябва да има разрешение за работа със склада. Както е упоменато по-горе, това 
се указва в модул Административен клиент, в Настройки / Оператори на системата. 
Полето за избор на склад се задава задължително преди прехвърляне на първия артикул. 
След това, то вече не може да бъде променяно. Стойността по подразбиране е първата в 
списъка; 

 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 виж файла с настройките 
AC_settings.docx, т. 4.9 Причини за корекция 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 
- 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. 

 Тотал налично и Тотал налично, лв– полетата са информационни. Първото показва 
стойността на наличните количества преди ревизията в избраната валута, а  второто  
съответната левовата равностойност, преизчислена по зададения курс; 

 Тотал преброено и Тотал преброено, лв – също информационни полета. Показват 
съответните стойности на преброените количества; 
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 Разлика, лв – разликата между Тотал налично, лв и Тотал преброено, лв; 
 

Важно !!! Сумите показани в горните полета могат да бъдат по покупни или по продажни цени в 
зависимост от направените настройки на модула.  
 

Последните пет полета се попълват автоматично от програмата при прехвърляне на артикул за 
бракуване. При изчисляването им се вземат въведените в програмата цени на артикулите (т.е. те 
са с ДДС). Сумите в Тотал налично и Тотал преброено могат да бъдат зададени и във валута, която 
се избира от полето в дясно от съответното поле. При изчислението на сумата във валута се 
използва последния въведен за нея курс (справка за използване на валути – виж описанието на 
основния модул Admin_client.docx т. Валутни курсове) 

 
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. 6). Тогава от появилото се меню се 

избира Колони . В отворилия се прозорец (Фиг. 7) трябва да се оставят отметките само 
пред желаните колони и да се потвърдят промените. 

 
В прозореца на артикулите има още едно поле, което се отнася за ревизията. Това е полето Без 

нулеви нал. кол. – ако е поставена отметка на това поле, то тогава ще може да се прави ревизия 
само на прости артикули, чието налично количество е различно от нула. Когато се прехвърлят 
артикули, тези с нулеви наличности няма да попаднат във формата на ревизията. 

 
Фиг. 7.  Настройка на колоните 

 

2.2. Прехвърляне на артикули 
Преди да се прехвърли артикула, трябва да бъде намерен. Търсенето е както в прозореца 

Артикули, във всички останали модули на програмата. Накратко, необходимо е: 

 Да бъде отворен прозореца на артикулите (с бутон , от лентата с бутоните под главното 
меню); 

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

 (бутона пред полето за търсене, имащ вид на една или няколко папки в зависимост от 
избрания вариант); 

 Да се избере критерий за търсене; 
 Да се зададе стойност за търсене и да се потвърди с Enter. 
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За повече информация относно търсенето на артикул – виж т. 2.2 Търсене на артикул в модул 
Доставки. Разбира се потребителя може да намери необходимите му артикули и с преглеждане на 
групите. 

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

количество преди операцията с бутона  или  знака за умножение на 
клавиатурата. 

След като е намерен артикула, той се прехвърля в прозореца за ревизията по един от следните 
начини: 

1. Прехвърляне на един или няколко артикула.  
o Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още 

натиснат бутон, артикула се “влачи” към прозореца за нова ревизия.  
o Бутона се отпуска когато курсора на мишката е в прозореца на ревизията. 

 
Прехвърляне чрез  “влачене” на един артикул е при натиснат ляв бутон на мишката, а за  

няколко артикула е при натиснат десен бутон. Друг начин за прехвърляне е да се маркират един 

или няколко артикула и се натиска бутон , намиращ се в прозореца на 
артикулите или се натиска клавиш ‘+’ на клавиатурата; 
2. Прехвърляне на цяла група. 

o Намира се артикулната група която искаме да ревизираме и я маркираме.  

o Избираме опцията „Ревизия на […]“  от менюто 
показващо се на десен бутон на мишката върху групата. В скобите е името на 
избраната група за която искаме да направим ревизия. 

o Автоматично се прехвърлят всички артикули от групата в ревизията.  
 

Важно е да се отбележи че при използване на втората опция не е необходимо първо да 
бъде отворен нов документ за ревизия. Софтуера автоматично при избор на тази опция 
отваря нов документ и добавя артикулите в нея. 

 
След като се прехвърлят артикулите в колоната Нал. Кол-во, се вижда наличностите преди 

ревизията. Тази колона е оцветена в жълто. 

2.3. Указване на партиди 
При ревизиране на артикули на които се следят партидите и установяване на разлика 

независимо дали разликата е в + или в -, в количествата в колоната Данни партиди  

се появява бутон  (за разлики в -) или  (за разлики в +) и е наложително да се избере 
конкретната партида, от която са липсващите или добавените количества. Ако разликата е в – 

натискането на бутона  отваря екран с наличните партиди от конкретният артикул Фиг. 8. 

 
Фиг. 8. Ревизия на артикул работещ с партиди 

От списъка се намира партидата, от която желаем да изпишем количество и се избира посредством 
двоен клик с десния бутон на мишката върху избраната партида. Отваря се прозорчето от Фиг. 9, в 
което трябва да се избере желаното количество от конкретната партида. Прозореца на 

резервирането се затваря с бутона Потвърди , а при натискане на бутона Отказ 
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 резервацията се отказва. Избора на партидата може да бъде направен и с избор на 

опцията   от менюто появяващо се на десен бутон на мишката или натискане на бутона 
Ins на клавиатурата.  

 
Фиг. 9.  Резервиране на партида за артикул 

След потвърждаване на избраната партида реда с нея се оцветява в червено. При необходимост 
от избор на количества от няколко партиди операцията се повтаря до запълване на бройката 
въведена в полето Пребр. Кол-во: на Фиг. 6 (количеството от разликата), като остатъчните 
количества които трябва да се резервират се визуализират в прозореца на Фиг. 9 в реда Оставащо 
от изписването:. В предходния ред Изписано: се визуализира резервираното количеството до 
момента. При опит за въвеждане на по-голямо количество за резервиране от изписаното се 
визуализира грешката от Фиг. 10, и софтуера ни връща за корекция на количеството. След като е 
резервирано (избрано) коректното количество прозореца за избор (резервиране) на партиди се 

затваря с бутона Затвори  и номерата на партидите от които ще се отнемат количества 

се изписват в полето - . Количеството по партиди трябва да е равно на разликата, 
в противен случай то програмата допълва партидите с тази партида, която е заприходена първо 
(работи по метода FIFO – първи влязъл, първи излязъл). Отказ на резервирана партида става в 
прозореца на Фиг. 8. За целта е необходимо реда с партидата да бъде избран, и да се избере 

опцията  от менюто появяващо се на десен бутон на мишката, при което 
резервираното за операцията количество се освобождава и реда се оцветява отново в черно. Може 
да се използва и клавишната комбинация Ctrl+Z. При необходимост операцията се повтаря за всички 
резервирани партиди. 

 
Фиг. 10.  Предупредително съобщение 

 

Ако разликата е в + натискането на бутона отваря екран за въвеждане на допълнителните 
количества и партиди за конкретният артикул Error! Reference source not found.. 
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Фиг. 11.  Добавяне на количество от партида при ревизия 

 
Въвежда се номера на партидата, както и останалите параметри като начин на съхранение, вид 
транспорт, производител и годно до. Въвеждането е аналогично на въвеждането на данните 
описано в модул доставки (виж т.2.3 Добавяне на количества във файла Delivery.docx). В колоната 

с партидите се изписват данните за въведената партида . Особеното в случая 
е, че може да се въведе само една допълнителна партида. 

При опит за приключване на ревизията (описано е в следващите точки), на артикули работещи 
с партиди, на които има установени разлики без да са въведени липсващите или допълнителните 
партиди, то софтуера извежда предупредителното съобщение от Фиг. 12 и ни връща в прозореца 
на ревизията за въвеждането им. 

 

 
Фиг. 12.  Предупредително съобщение 

2.4. 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, а в празния списък колоната е празна. 
Удобството е, че артикулите в празния списък са подредени по същия начин както са и във формата. 
Благодарение на това, после попълването на преброените количества е много бързо и лесно. 

Препоръчва се потребителя да прегледа колоните на списъка за печат преди да отпечата самия 
списък, за да остави само тези, които са му необходими. Това става като в правоъгълника, в горния 
ляв ъгъл в таблицата на артикулите, в прозореца на ревизията (виж ограденото с червено във Фиг. 
6) се натисне десен бутон на мишката. От появилото се меню се избира Колони – празен списък 

, при което се отваря прозорец идентичен с този на Фиг. 7. Поставят се 
отметките само пред желаните колони и се потвърждават промените със съответния бутон. 

За да се отпечата празен списък трябва да се избере бутон , намиращ се в 
долния десен ъгъл в прозореца на ревизията. Същата опция е налична и в менюто появяващо се 

при натискане на десен бутон на мишката върху таблицата . Избора му 
отваря прозорец за Експорт / Печат (препращане на документа) към Internet Explorer, Microsoft 
EXCEL, Текстов редактор или за печат през MS DOS. След като се избере един от бутоните, 
отпечатването се извършва като отпечатването на документ в съответното избрано приложение. 
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2.5. 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 пребореното количество за 
следващия артикул. 

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. 13) 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. 

 Промени преброеното количество като се въведе ново в съответната колона. 

 
Фиг. 13.  Изтриване на артикул от ревизията 

 
Като допълнителна опция може да се види историята на преброяването на количествата. 

Функцията се извиква посредством натискане на десен бутон на мишката върху полето с 

количествата и избор на опцията История на преброяване . Програмата 
извежда нов прозорец, в който се вижда промяната на количествата на конкретният артикул (колко 
пъти е редактирано количеството и на какви бройки - Фиг. 14). Като цяло това е начин да се проследи 
колко път е коригирано и какво е въвежданото количество. 

 
Фиг. 14.  История на преброяване на количествата 

2.7. 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 описан в т.2.2 Прехвърляне 
на артикули. При тази операция софтуера отваря нов екран Error! Reference source not found., в 
който има информация за търсеното и намереното количество, прозорец за въвеждане на 
количество, както и няколко допълнителни опции: 
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1. Въведи ново количество – при избора на тази опция софтуера подменя вече преброеното 
количество с нововъведеното. 

2. Добави към преброеното количество – при този вариант въведеното количество ще бъде 
добавено към вече преброеното 

3. Извади от преброеното количество – вариант при който преброеното количество в ревизията 
се намалява с нововъведеното. 
 

 
Фиг. 15.  Повторно добавяне на артикул към ревизия 

 

Екрана се потвърждава с бутон Потвърди , докато използването на бутона Отказ 

 го затваря без извършването на каквато и да било корекция на количествата. 
 

Използвайки горепосочените опции софтуера дава възможност за по-лесно и пълно въвеждане на 
ревизията. 

2.8. Приключване на ревизията 
Ревизия както и останалите операции може да бъде приключен с или без отпечатване. При запис 

без печат се избира бутон  и програмата се извежда съобщението: ”Желаете ли 
да приключите ревизията?”. След потвърждаването му (с бутон Yes) операцията ще бъде записана. 

 
Фиг. 16. Приключване на ревизия 

 

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. 16)Error! 
Reference source not found.. В зависимост от направените настройки за печат софтуера ще 
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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). 

 
Преди приключване потребителят може да прегледа също така и партидите на артикулите които 

ще бъдат коригирани, ако при ревизията е имало такива. Това става с натискане на бутона Преглед 

резервации на партиди , намиращ се в долната част на прозореца, при което се извежда нов 
прозорец, в който във вид на справка са показани исканите данни за партиди. 

2.9. Отказ от ревизия преди приключването й 

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. 17. При потвърждението му 
операцията ще бъде окончателно отказана. 

Ако се използват бутоните за Отказ  в прозореца за потвърждение на 
приключване на ревизията или в прозореца за предпечатен преглед потребителя ще бъде върнат в 
прозореца на ревизията, в който ще може да прави корекции. С тези бутони не се отказва самата 
ревизия.  

 
Фиг. 17. Отказ на ревизия 

3. Нова ревизия със задна дата 
Като допълнителна опция в програмата е дадена възможност въвеждане на ревизия със предходна 
дата. Такава ревизия се започва като се избере от неговото меню Операции / Нова ревизия със 

задна дата . Програмата отваря екран за въвеждане на момента, към 
който желаем да въведем ревизията Фиг. 18. По подразбиране това е текущата дата, но може да се 

променя в минало време. Задава се с бутона   , намиращ се в дясната част на полето При 
неговото натискане се появява календар с един месец. Преминаването между месеците става с  
и , а през годините – с  и  (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите). 
След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. 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. 
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Фиг. 18.  Избор на начало на ревизия със задна дата 

 
При опит за въвеждане на бъдеща дата Програмата извежда предупредително съобщение и ни 
връща за коректно попълване на датата и часа, към който желаем да въведем ревизията. 
 

 
Фиг. 19.  Избор на начало на ревизия със задна дата 

 
В резултат на това се отваря прозореца за нова ревизия със задна дата, който изглежда е идентичен 
на прозореца за нормална ревизия Фиг. 6. Единствената разлика е липсата на полето Време на 
въвеждане, което е заменено с въведената в предходния прозорец дата. Попълването на 
останалите  полета и въвеждането на ревизията е аналогично на въвеждането при нормална 
ревизия. Особеността в случая е, че търсените количествата в таблицата са изведени (изчислени) 
към избраната дата и час и при запис ще бъдат записани към този момент. Салдата на операциите 
извършени след този момент ще бъдат преизчислени и презаписани. 

 
Фиг. 20.  Избор на начало на ревизия със задна дата 

 
 

ВАЖНО!!! Ревизия със задна дата за продукти може да се направи само, ако са включени 
разбивките от продажби и BOS операции. При изчисляване на налично количество към 
избран момент се взимат предвид и данни от разбивките. 
НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА РЕВИЗИЯ СЪС ЗАДНА ДАТА НА ПРОДУКТ, АКО НЕ СА 
ВКЛЮЧЕНИ РАЗБИВКИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ И BOS ОПЕРАЦИИ 
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4. Разлики ревизии от… 
Като допълнителна функционалност в програмата има  добавена опция за показване (изчисление 
като обща сума) на разликите на артикулите от предходни ревизии. За използването на тази 
функционалност е необходимо да се избере от меню Операции / Разлики ревизии от… 

. Отваря се нов екран  в който е необходимо да се въведе началният 
период, от който да се вземат разликите, както и за кои артикули да се преизчисли разликата. Датата 

се задава с бутона , намиращ се в дясната част на полето. Стрелките  и  се използват за 
движение между месеците, а  и  между годините (съответно левите към минали месеци, а 
десните – бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. По 
подразбиране датата е текущата, но може да бъде променена в минало или бъдеще време. Датата 
може да бъде въведена и посредством клавиатурата, като в полето се въвеждат само цифрите от 
датата (без точки между тях) с по две цифри за ден и месец, и четири за година. Въвеждането на 
бъдеща дата е необосновано, затова при опит за въвеждане на такава дата програмата връща 
грешката от Фиг. 22. Часа също може да  се въведе от цифровата клавиатура или да се използват 

стрелките за нарастване или намаляване  по отделно за час, минути и секунди. 
 

 
Фиг. 21.  Въвеждане на настройки за изчисление на разлики за минали ревизии 

 
Опциите под датата указват за кои артикули да се преизчислят разликите от миналите ревизии. 
Избора е между три опции: 

 За избраните артикули – указва че преизчислението е само за избраните артикули – 
използва се ако желаем да коригираме периода на конкретни артикули. За целта е 
необходимо артикулите да са добавени в ревизията, след което да бъдат селектирани и 
едва тогава да бъде избрана тази опция на програмата. За всички останали артикули ще 
бъдат активни някои от долните две опции. 

 За всички артикули в ревизията  - указва че преизчислението е за всички артикули добавени 
в ревизията; 

 Не се преизчислява – указва че не се прави преизчисление. 

Разликите изчислени от тази опция се появяват е колоната Разлики  при прехвърляне 
на артикула или в последствие. Ако желаем изчислението да е за всички артикули то тогава добър 
вариант е установяването на настройките да е преди започването на ревизията и добавянето на 
артикулите.  

Пример с който може да се онагледи тази функционалност е следният: 
1. Ревизия правена на 01.01.2018 – установена разлика -10 бр. 
2. Ревизия правена на 10.01.2018 – установена разлика -10 бр. 
3. Правим нова ревизия на 20.01.2018. При избор на дата за разлики 09.01.2018 в колоната ще 

се запише сума -10, докато ако се запише дата 01.01.2018 в колоната ще се появи 
количество  -20. Така ако в текущата ревизия количеството е +10 или +20 бихме могли по 
лесно да установим откъде идва разликата и дали на предните ревизии е броено правилно. 

 
Датата за преизчисляване на разлики от ревизии се изчиства след затваряне на започнатата 
ревизия. 
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Фиг. 22.  Съобщение за некоректно въведена дата за начало на периода на Разлики от… 

5. Започване на ревизия с предварително избрани артикули 
В т.1 Стартиране на модула, беше споменато, че той може да бъде отворен с предварително 

избрани артикули. Предимството на този начин е, че не се прави прехвърляне, но артикулите трябва 
да са от една група или да се търсят измежду всички артикули в папката Всички артикули. При 
отварянето на модула се отваря и прозореца на Фиг. 23. Преди да се продължи с останалите 
действия ще бъде необходимо да се попълнят полетата в него – от дата, склад и основание. 
Значението им е описано в т.2.1 Попълване на полетата за нова ревизия. 

 

 
Фиг. 23. Попълване на данните за ревизия 

 
След задаване на стойностите, те се потвърждават и от тук нататък, действията са аналогични 

на начина описан в т.2. Могат да бъдат добавяни и други артикули, като след преброяването се 
попълват  количествата данните за партидите (при необходимост) и се записва операцията. 

6. Справки – артикули за извършени ревизии 
Работата със справките в модул Ревизия е същата, като във основния модул 

Административен клиент (коментирано е в неговото описание). В модула могат да бъдат 
извикани само справки, които се отнасят за ревизии. Това са справките от менюто Справки / Ревизии 
по артикули: 

 Детайлна справка за всички артикули 
 Детайлна справка за избрани артикули 
 Обобщена справка за всички артикули 
 Обобщена справка за избрани артикули 
 Обобщена справка за избрани артикули – баркодове 
Разликата между последните две справки е минимална - една единствена колона с баркода, 

която е добавена към последната справка. Информацията която дават е за ревизираните  артикули.  
 Друга особеност е че за използването на справките за избрани артикули се изисква 
предварително да бъдат селектирани артикули. Когато условието не е изпълнено се появява 
информационното съобщение от Фиг. 24 и програмата отваря прозореца в долната част за избор на 
артикули. Необходимо е да бъдат селектирани желаните артикули и справката да бъде пусната 
отново. 
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Фиг. 24. Съобщение за избор на артикул 

7. Дневници към ревизии 
Работата с дневници е коментирана в описанието на основния модул Административен 

клиент. Извеждането на дневника, както и работата с функциите за филтриране, печат, настройка 
на колоните, обновяване на данните се извършват по същия начин като при извикване от основния 
модул и е аналогична както при другите дневници. Особености има единствено за редактирането и 
сторнирането на документ 

7.1. Редактиране на ревизия 
Функцията редактиране не е приложима за ревизия. Ревизия може да се редактира само преди 

да е приключена! 

7.2. 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. 

 

 
Фиг. 25.  Предупредително съобщение 

 
 
За да сторнира ревизия оператора, трябва да има дадени права за това. Правото за сторниране 

се задава в настройките на оператора, чрез поставяне на отметка пред функцията сторниране на 
документ (виж файла с настройките AC_settings.docx, т.III.3 Оператори на системата.). Ако 
оператора няма право за това при избор на функцията, програмата ще изведе съответното 
съобщение и няма да позволи извършването на действието.  

 
Програмата извежда предупредително съобщение, че сторнирането е тежка операция и е добре 

в момента на сторниране да не се извършват продажби Фиг. 26. Ако все още потребителя желае да 

сторнира ревизията трябва да избере бутон . След потвърждението на това съобщение 
ще се извърши сторнирането. 
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Фиг. 26.  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. 27.  Съобщение за успешно сторниране на ревизия 

 
Сторнирано изписване не може да бъде повторно да бъде сторнирано, но може да бъде 

преиздадено. 

7.3. Преиздаване на ревизия 
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  в 
модул Ревизия. 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 последната функция в списъка Преиздаване 

. Отпечатва се нов документ напълно идентичен с този отпечатан при създаването 
на документа (ако е бил отпечатан такъв).  

 

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

 След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от  главното 
меню на модул Ревизия се избира Операции / 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 *.txp. След като се запише файла 
софтуера извежда съобщение „Успешен експорт във файл --------------.txp”, където с -------.txp 
е изписан пътя и името на създаденият файл. В самия файл са записани всички данни за 
артикулите, партидите и всички други параметри изтеглени за ревизията. 
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Фиг. 28.  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. 

9. Зареждане от временен файл 
При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.txp, които 

могат в последствие да се заредят отново в ревизия. За да се използва тази опция е необходимо 
да се изпълнят следните дейности. 

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

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

3. Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули, налични и 
преброени количества, данни за партиди, 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 предходните точки. 
 
!!! При опит за Зареждане от временен файл, при условие че отвореният документ не е празен 
се извежда съобщението от Фиг. 29, и операцията не може да бъде извършена. 
 

 
Фиг. 29.  Информационно съобщение 

10. Импорт от избран файл. 
Данните за ревизията могат да бъдат импортирани (внесени) чрез текстов файл с определен 

формат на данните. Този файл е с име InspectionImport.txt и се намира в директория 
..\Administrator\Temp. Когато се стартира модула ревизия с предварително избрани артикули, този 
файл се създава автоматично. Дори и след това операцията да бъде отказана файлът съществува 
и може да бъде импортиран. Това означава, че не е необходимо да се започва отново същата 
ревизия, а може само да е направи импорт на този файл. 

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

11. Импорт мобилни документи 

11.1. Намиране на документа 
Импорта на мобилни документи е операция, която се използва при работа с мобилни терминали 

при изготвяне на изписвания. За използването на тази функционалност е необходимо през модул 
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Изписване да се стартира опцията от Операции / Допълнителни / Импорт на мобилни документи 

. Отваря се прозореца от Фиг. 29Error! Reference source not 
found.. Първоначално прозореца е празен и е необходимо да се избере периода, в който са 

въвеждани документите, като това се прави от бутона  от 
предварително дефинираните. Когато списъка с документи е вече изведен на екрана, върху бутона 

е изписан периода за който е – пример: . Като се избере отново бутона, 
може да се зададе нов период. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-кратките 
периоди. Какви са периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки / Складови 
номенклатури / Времеви периоди (виж файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди). Ако 
потребителя желае друг период трябва да избере Произволен период, в следствие на това се 
отваря прозореца от Фиг. 28Error! Reference source not found.. Потребителя може да зададе 
произволен период чрез полетата От дата и До дата, по следния начин: 

 
 В съответното поле се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри 

за ден и месец, и четири за година; 
или 

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

 
Фиг. 28.  Избор на произволен времеви период 

 
 Часа също може да  се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките за 

нарастване или намаляване  по отделно за час, минути и секунди. 
 Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона  

, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото меню 
зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (аналогично на 
избора на период описан по-горе). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително да 

се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него . Ако 
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен. 

След натискане на бутон  се извежда списъка с документите Фиг. 30.  
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Фиг. 29. Импорт на мобилни документи 

 
След като е изведен списъка с документите, е необходимо да се намери желаният документ. За 

улеснение може да се използва бутона за търсене , като може да се търси по 
всяка една колона от справката. Начина на търсене е описан подробно в основния модул 
Административен клиент - Admin_client.docx – Справки артикули.  
 

 
Фиг. 30.  Списък с мобилни документи за импорт 

11.2. Избор на документа и попълване на заглавния блок 

След като е намерен и избран документа се натиска бутона . Отваря се нов екран 
(Error! Reference source not found.), в който е необходимо да se избере типа на ревизията – пълна 

или частична. Необходимо е избора да се потвърди посредством бутон Потвърди .  
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Фиг. 31.  Избор на тип на ревизия 

 
 Ако е избрана частична ревизия то се отваря нов екран аналогичен на този при нова ревизия 

но с попълнени артикули и количества (от ревизията създадена през мобилният терминал) 
Фиг. 32. 
 

 
Фиг. 32.  Данни за ревизия 

 
 При избор на опцията Пълна ревизия се отваря нов екран Фиг. 33 с възможност за избор на 

артикулните групи на които е правена пълна ревизия. Избора на групите става с поставяне 
на отметка  пред всяка една група, която искаме да бъде включена в пълната ревизия. 

След потвърждаване на избора посредством бутона Потвърди  се зарежда 
списъка с всички артикули от групите, като на преброените (намерените) артикули е 
въведено съответното преброено количество, а на всички останали количеството е 0 (т.е. 
не са открити на ревизията) Фиг. 34. С удебелен шрифт са всички артикули на които е 
установена разлика в количествата, независим дали е при броенето през терминала или 
при попълването на нулевите количества на ненамерените артикули. В него могат да бъдат 
редактирани количествата и партидите по начина описан в т.2.3 и т.2.5.  
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Фиг. 33.  Избор на групи за пълна ревизия 

 

 
Фиг. 34.  Екран за пълна ревизия 

 
При възникване на някаква грешка при импорт на ревизия, програмата извежда съобщение подобно 
на това на Фиг. 35. При такава ситуация е необходимо да се обърнете към фирмата поддържаща 
софтуера. 

 

 
Фиг. 35.  Грешка при импорт на пълна ревизия 
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11.3. Запис на документа и приключване 
Процедурата по приключване е идентична с описаната в т. 2.7 – Приключване на ревизия  

12. Запис на ревизия във файл (*.txt) 
В софтуера съществува още една допълнителна опция за запис на ревизията във текстов файл. 
Тя се използва по аналогичен начин на описаният в т.8 Запис във временен файл а именно: 

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

(*.txt) . Отваря се екран в който да се посочи името на 
файла и мястото в което да бъде записан. Файла е с разширение *.txt. След като се запише 
файла софтуера извежда съобщение „Експортиран е файл: --------------.txt”, където с -------.txt 
е изписан пътя и името на създаденият файл. В самия файл са записани следните данни 
за артикулите: Арт.Номер, Име, търсено количество, намерено количество, както и списък 
с добавените или премахнатите партиди. След като потвърдим съобщението прозореца с 
ревизията се затваря. 

13. Зареждане на ревизия от файл (*.txt) 
При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.txt, които 

могат в последствие да се заредят отново в ревизия. За да се използва тази опция е необходимо 
да се изпълнят следните дейности. 

1. Да се избере функцията Зареждане  на ревизия от файл (*.txt)

 от  главното меню на модул Ревизии - Операции / 
Допълнителни. За разлика от опцията Зареждане от временен файл 

 тук не е необходимо да бъде отворена предварително 
празна ревизия. 

2. Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули, налични и 
преброени количества, списък с намерените партиди, както и дата на документа (полето От 
дата: ). Важно е да се отбележи че е желателно партидите да бъдат прегледани и коригирани 
отново. 

След зареждането на файла ревизията може да бъде допълнена и редактирана и приключена 
по начините описани в предходните точки. 
 
!!! При опит за Зареждане на ревизия от файл (*.txt), при условие че отвореният документ не е 
празен се извежда съобщението на Фиг. 36 и операцията не може да бъде извършена. 
 

 
Фиг. 36.  Предупредително съобщение 

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

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

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

бутоните под главното меню       . 

15. Затваряне на модула 
Модула може да се затвори по два начина.  

1. С кръстчето в горния му десен ъгъл ; 

2. От менюто Файл / Изход . 
И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се 
появява единствено ако има започната ревизия, която не е приключена (Фиг. 37). Потвърждавайки 
съобщението документа ще бъда отказан и модула ще бъда затворен. Ако не желаем да го откажем 

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

  
Фиг. 37.  Предупредително съобщение при затваряне на модула 
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16. За програмата. 

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

 
Фиг. 38.  Версия на програмата 

 
 
 
 


