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Модул Собствено Производство. 
 

1. Същност и стартиране на модула 
Модул Собствено производство се използва за произвеждане на съставни артикули (рецепти). 

В следствие на завършено производство, в склада ще се увеличат наличностите на произведените 
артикули, за сметка на продуктите, които участват в тях. Модула може да се стартира по един от 
следните начини: 
 От основния модул: 

 Избира се от меню Операции / Собствено производство; 

 
Фиг. 1. Стартиране на модул Собствено производство 

 
или 

 Маркират се артикулите, за които ще се произвеждат и от менюто Артикули  (или от менюто 
появяващо се при натискане на десен бутон на мишката) се избира Операции над избраните 
артикули / Собствено производство. Тогава формата за производство, която ще се отвори 
ще бъде с маркираните артикули в нея. Работата при такова извикване на модула ще бъде 
коментирано в т.3 Новo производство с предварително избрани артикули. 

 
 Друг начин: 

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

 
При всяко стартиране на модула, програмата прави проверка дали потребителя, който го 

стартира има право да работи с него. Ако се извиква от основния модул Административен клиент, 
подразбира се, че потребителя на модул Собствено производство ще бъде същия, който е и на 
основния модул. Ако обаче се стартира чрез файла Manufacture.exe, програмата ще иска 
потребителско име и парола - Фиг. 2. 

 

 
Фиг. 2.  Стартиране на модул Собствено производство 

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

“Нямате права за работа с този модул” (Фиг. 3).  
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Фиг. 3. Съобщение за грешен потребител. 

 
 

Правото за работа на потребител с модул Собствено производство, е отбелязано в 
настройките на потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се 
постави отметка пред Модул производство  в списъка Достъп до функции. 
(виж. т. 1.3 Оператори на системата, файла AC_settings.docx) 

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

Файл / Прекрати сесия   - където в скобите е изписан текущият активен 
оператор. Извежда се прозореца на Фиг. 2, където е необходимо да въведем потребителското име 
и паролата на оператора с който желаем да отворим модула. 

Ако модула се стартира за първи път, то е необходимо той да се инициализира (виж.  
Първоначално инициализиране на модулите, 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, в долната му част, обикновено е отворен прозореца 
артикули. Изгледа му може да бъде променян от менюто Номенклатури / Настройки външен 
изглед.  

 
Фиг. 4.  Настройки външен изглед. 

2. Ново производство 
В тази част е разгледано създаването на ново производство, ако модула е стартиран без 

предварителен избор на артикулите. Другия вариант (при стартиране с предварително избрани 
артикули в модул Административен клиент) е коментиран в т. 3 Ново производство с 
предварително избрани артикули. 
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2.1. Задаване на стойностите на полетата в прозореца за ново производство 
Ново производство се започва, като от менюто Операции се избере Ново производство

 . Така се отваря прозорец Производство No: “номер” / “дата” . Където 
на  мястото на “номер”  се изписва номера по подразбиране, а на “дата” – текущата дата. Други 

начини за са с бутона , който е втория от лентата с бутоните или с клавиш F2 на клавиатурата. 
Прозореца изглежда като на Фиг. 5. 

 

 
Фиг. 5. Прозорец на ново производство 

 
Полетата за попълване в отворилия се прозорец са следните: 

 От дата – датата, на която се прави производството. По подразбиране това е текущата дата, 

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

 Склад – склада в който ще се заприходят произведените артикули и от който ще се изпишат 
продуктите с „неустановен“ склад в рецептата. Избира се от падащия списък, след натискане 
на стрелката в дясно от полето. Ако са налични няколко склада, то това е зададено 
администратора в настройките. Всяко производство се отнася само за един склад и той 
трябва да се зададе още преди прехвърлянето на първия артикул за произвеждане, защото 
след това полето става недостъпно за корекции. Стойността по подразбиране е първата в 
списъка, а потребителя може да избира само от складовете, до които има даден достъп. 
Това се указва в модул Административен клиент, в Настройки / Оператори на 
системата (виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла с настройките 
AC_settings.docx); 

 Основание – причината поради която се прави производството. Могат да се избират само 
тези видове основания принадлежащи на съответната операция (в случая Собствено 
Производство).  Избира се от падащия списък на бутона в дясно от полето. Стойностите в 
него зависят от зададените в настройките на Причините за корекции на наличности (виж 
файла с настройките, т. 4.9 Причини за корекция на наличности); 

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

 Тотал покупна – показва общата покупна сума на артикулите, в избраната валута; 
 Тотал покупна, лв – показва общата продажна сума на артикулите, в лева; 
 Тотал продажна – показва общата продажна сума на артикулите, в избраната валута;  
 Тотал продажна, лв – продажната сума с ДДС, задължително в лева. 
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Последните четири полета се попълват автоматично при прехвърляне на артикули във формата 

на производството, като се имат в предвид покупната цена (изчислена на базата на продуктите, 
които участват в рецептата), зададената продажна цена на артикула и произведеното количество. 
Сумите в Тотал покупна и Тотал продажна 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 брака, 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, 
във формата на брака или в таблицата с артикулите. Тогава от появилото се меню се избира 

опцията Колони . В отворилия се прозорец Фиг. 6 трябва да се оставят отметките само 
пред желаните колони и да се потвърдят промените. 

 

 
Фиг. 6.  Настройка на колоните 

Бутона Надценка за док.% ще бъде разгледан в секцията Приключване на производството. 

2.2. Прехвърляне на артикул за производство 

Указване на артикулите. 

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

 Да бъде отворен прозореца на артикулите (с бутон , 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. 

 
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 производството с бутона  или  знака за умножение на 
клавиатурата. 
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След като е намерен артикула, той се прехвърля в прозореца на производството 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 ново производство. Бутона се отпуска когато 
курсора на мишката е в прозореца на производство При отпускане на бутона се отваря 
прозорец Производство артикул (работата в него е коментирана в следващата подточка). 

 
Прехвърляне чрез  “влачене” е възможно само при един избран артикул в даден момент с 

натиснат ляв бутон на мишката, а при много артикули с десен. Може да се използва и следния 
подход: 

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

 
При използване на последния метод и маркирани няколко артикула след натискане на 

съответния бутон се отваря прозореца  за производство на първи артикул от избраните. 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, този прозорец се вижда от заглавната му лента. При 
натискане на бутон Отказ, се отказва прехвърлянето само на текущия артикул.  

Прозореца за производство на артикул работещ без рецепти 

Прозореца има изглед като на Фиг. 7. 
 

 
Фиг. 7. Производство на артикул работещ без партиди 

 
В този прозорец се въвежда произвежданото количество, в първото поле Произведено. 

Количеството може да се даде и във вторична единица, която е под единица на основната (избира 
се отпадащия списък на полето в дясно), при което програмата преизчислява количеството в 
основната и го показва в долното поле Произведено. 

 
В прозореца има допълнителна информация за номер, име и цени на артикула (покупна и 

продажна). При необходимост продажната цена може да бъде променена като се зададе нова 
стойност в полето Продажна: или се увеличи стойността на полето Надценка:. Двете полета са 
взаимосвързани и промяната на едното води до промяна на другото. Цената може да бъде зададена 
и във валута, която се избира от полето в дясно 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). Ако произвеждания артикул не е забранен 
за продажба в минус, в прозореца за произвежданото количество, има надпис в червено: “Артикулът 
не е забранен за продажба в минус! Препоръчително е да го забраните!” 

.  
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВСИЧКИ АРТИКУЛИ, КОИТО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ДА СА ЗАБРАНЕНИ ЗА 

ПРОДАЖБА В МИНУС 
 

В полето коментар може да се добави допълнителна информация за произвежданият артикул 
при необходимост. 

В прозореца за производство, артикулите, които не са забранени за продажба в минус са 
изписани в червено. 

При прехвърляне и задаване на произвеждано количество трябва да се имат в предвид 
следните настройки за артикулите: 

 Прехвърляният артикул трябва да е съставен (рецепта). В противен случай, програмата ще 
изведе съобщението: ”Не можете да произведете артикул, който не е рецепта.” Потребителя 
трябва да го потвърди, за да може да продължи с производството на останалите артикули; 
 

 
Фиг. 8.  

 
 Ако избрания артикул работи само с цели количества, то тогава може да се произвеждат 

само цели количества; 
 Ако произвеждания артикул е намерен с търсене по баркод, при скрит прозорец артикули, 

то произвежданото количество по подразбиране е в бройките зададени на съответния 
баркод. Количеството за баркод се задава при редактиране на артикул и добавяне или 
редактиране на баркод в модул Административен клиент. В такъв случай, количеството на 
баркода се явява като допълнителна вторична мерна единица, към първичната на артикула, 
на чиито баркод принадлежи. Например, при прехвърляне на артикул, за чийто баркод е 
зададено количество 10 бр. и произвеждане на количество 12 по подразбиране, това 
количество ще е 12 опаковки от по 10 броя, т.е. 120 бр. Потребителя, ако желае може да 
смени мерната единица. 

Прозореца за производство на артикул работещ с партиди 

Прозореца е идентичен на този на артикулите които работят без рецепта и е показан на Фиг. 9. 
Допълнителните полета в него са тези в долната част на прозореца – частта Данни за партида и са 
следните: 

Партида номер: - поле в което се въвежда партидата на произвежданият артикул. 
Начин на съхранение: - падащ списък с предварително въведен списък с начини на съхранение. 

Може да бъде допълван с избор на бутона , което отваря прозорец за въвеждане на нов вид 
начин на съхранение: 

Вид транспорт: - падащ списък аналогичен на предходния, в който се въвежда вида транспорт 
с който пристига стоката. В случая е удачно да се добави Собствено производство 

Производител: - поле в което е необходимо да се въведе производителя на продукта съгласно 
изискванията за работа с партиди. В случая това е фирмата на ползвателя на софтуера, но може 
да бъде избрана и друга. Начина на избор на производителя (контрагента) е аналогичен на начина 
на избор на контрагент описан в модул доставки (виж задаване на Контрагент в т.2.1 от описанието 
на модул доставки Delivery.docx). Производителя може да бъде предварително настроен през 
Конфигурационният мениджър на програмата (виж Настройки за БОС т.5 Модул Производство на 
файла Config_manager.docx). 

Годно до: - поле в което се въвежда срока на годност на артикула. Полето може да се попълни 
автоматично ако са въведени съответните срокове в полетата за срок на годност на артикула в 
модул Административен клиент (виж т. 2.2 Задаване данни за етикет на файла Admin_client.docx). 
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Фиг. 9. Производство на артикул работещ с партиди 

 

Последната възможна опция в тази секция на екрана е бутона за партиди . Натискайки 
бутона се отваря нов екран с всички артикули които работят с партиди и имат такива в избраният за 
производството склад. В този екран могат да бъдат избрани желаните количества и партиди от 
продуктите които ще бъдат вложени в производството на артикула. Избора става по следния начин: 

1. Намира се артикула от който е необходимо да се посочат партидите.  
2. Селектира се посредством маркиране на някоя от колоните на артикула. 

3. Избира се опцията  от менюто появяващо се на десен 
бутон на мишката. Може да се използва и бутона Ins на клавиатурата. 

 

  
Фиг. 10. Избор на партиди 
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4. В новоотворилият се прозорец се въвежда количеството, което желаем да резервираме за 
производството. В него може да се види наличното количество от партидата, изписаното до 
момента както и оставащото количество което трябва да се резервира (от друга партида) за 
да се покрие цялото количество нужно за производството. 

5. Потвърждава се количеството използвайки бутон Потвърди . 
 

 
Фиг. 11. Резервиране на партида 

 
При потвърждение на прозореца за резервиране на количества по партиди Фиг. 11 софтуера ни 
връща в предходния екран за избор (Фиг. 10), в който партидите от които има резервации, но има 
остатъчна наличност са маркирани в червено, а тези от които са изчерпани са в сиво. 
 
Като допълнение трябва да се отбележи, че при въвеждане на данните за няколко партиди, 
количеството въдено по партиди трябва да съвпадне с първоначално зададеното.  Ако количеството 
по партиди е по-голямо от въведеното, то при опит за потвърждение на екрана на Фиг. 11 софтуера 
извежда съобщението на Фиг. 12 и ни връща обратно за коригиране на количеството. В случай че 
резервираното количество е по-малко от необходимото, то при запис на производството 
количествата ще бъдат допълнени с партида по метода FIFO (първата влязла партида от която има 
наличности). В случаите когато няма посочени партиди то цялото необходимо количество ще бъде 
изтеглено по посоченият метод. 
 

 
Фиг. 12. Данни за партида 

 
Използването на другата опция в менюто появяващо се на десен бутон на мишката в екрана за 

избор на партидите (Фиг. 11) – Откажи избраното , позволява 
премахването на погрешно резервирана партида от списъка. Опцията може да се използва и с 
клавишната комбинация Ctrl+Z. 
 

Екрана за избор на партидите се затваря с бутона Затвори . 
 
 Забележка!!! При работа с партиди съществуват няколко различни варианта начина на 
работа и особеностите на които са описани в следния документ Batches.docx. 
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2.3. Редакции върху произвежданите артикули преди приключване на 
производството 

Преди приключване на производството могат да бъдат коригирани количествата на артикулите 
или да бъдат изтривани артикули. Коригирането на количеството става като се избере артикула и с 
двойно натискане на ляв бутон на мишката се отвори прозореца Производство на артикул (Фиг. 7 
или Фиг. 9). Друг начин да се отвори този прозорец за съответния артикул е с натискане на десен 

бутон на мишката и избор на Редактиране  от появилото се меню. За артикултие 
работещи без партиди се въвежда новото количество, в полето Произведено: на отворилия се 
прозорец и се потвърждава. За тези които работят с партиди освен количеството може да се 
коригират и партидите от които е необходимо да се изтеглят количествата по начина описан по-горе. 
 Изтриването на артикул става отново с избора 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 производството?” и очаква потвърждение или 
отказ. В апострофите е името на артикула, който ще бъде изтрит (Фиг. 13).  
 Вместо избор на Изтрий от менюто на десния бутон, може да се използва клавиш Delete на 
клавиатурата. 

 
Фиг. 13. Съобщение при изтриване на артикул от производство 

 

2.4.  Бутон Калкулация и бутон Разбивка 

Бутоните  или  носят информация за количествата продукти, 

необходими за производството на зададените съставни артикули. Бутон Калкулация   
извежда списък с продуктите за всяка една рецепта. В таблицата е посочен първо произвеждания 
артикул, а след него включените в него продукти, със съответните им количества (виж Фиг. 14). В 

изведената справка бутоните Партиди и Печат на ведомост  са 
неактивни. Активирането им става само ако калкулацията е пусната през някоя от справките, след 
като производството е записано и ще бъдат разгледани в някоя от следващите точки. 
 

 
Фиг. 14. Калкулация 

 

Бутон Разбивка  ще извади списък, в който са включени всички артикули за всички 
произвеждани рецепти (Фиг. 15). В този списък продукт общ за няколко рецепти ще бъде присъства 
само веднъж и количеството за него ще бъде общото необходимо за цялото производство. 
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Разбивката и калкулацията могат да бъдат показани със или без артикулите с нулеви количества 
в рецептите. Това става с поставяне (или премахване) на отметката на полето Покажи и тези с 

нулеви количества . 

Потребителя може да променя видимите колони използвайки бутона  и в двата 
списъка, както и да ги отпечата със съответните бутони. 

Ако не се отпечатат калкулацията и разбивката, то за това ще има възможност при записа на 
операцията или дори на по-късен етап, при преглеждането на производството в някой от 
дневниците. 

В много от случаи бутоните Калкулация и Разбивка се използват за извеждане на информация 
за необходимите продукти които трябва да бъдат закупени без да се прави самото производство. 
Информацията от тях се разпечатва и производството се отказва. 

 

 
Фиг. 15. Разбивка 

 

2.5. Отказ от производство преди приключването му 

Производство може да бъде отказано преди приключването му с бутона  в 
прозореца на самото производство (Фиг. 5). 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 започнат ново производство. Желаете ли да го откажете?”. При 
потвърждението му операцията ще бъде окончателно отказана. 

 

 
Фиг. 16. Отказ на производство 

 

Ако се използват бутоните за  в прозореца потвърждение на приключване на  
производството или в прозореца за предпечатен преглед (при приключване  с печат) потребителя 
ще бъде върнат в прозореца на производството, в който ще може да прави корекции. С тези бутони 
не се отказва самото производство, а се отказва записа му. 
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2.6. Приключване на производство 
 

След като са добавени всички артикули които трябва да бъдат произведени софтуера дава 
възможност за промяна на продажната им цена за конкретното производство с определен процент 

(отстъпка или надценка). За целта е необходимо да се натисне бутона  в заглавната част на 
екрана. Възможните опции които се появяват са 2: 

Установяване % надценка за документ ; 

Добавяне % надценка за документ . 
Избора на която и да е от опциите отваря нов прозорец (Фиг. 17), в който е необходимо да се въведе 
желаният процент и да се потвърди. Разликата между двете опции е следната. Опцията 
установяване въвежда желаният процент надценка върху доставната цена и по този начин се 
калкулира продажната цена за всички артикули да бъде с еднакъв процент надценка спрямо 
доставната. Така може да бъде премахната надценката на артикулите въвеждайки стойност 0.00, 
което ще изравни покупната и продажната цена за произведените артикули. Опцията добавяне 
добавя допълнителен процент надценка върху продажната цена. По този начин я увеличава, но 
запазва различният процент надценка на всеки един артикул. 
 

    
Фиг. 17. Установяване или добавяне на % надценка на документа 

 
 

В момента на запис на производството количествата на произвежданите артикули ще се 
увеличават и в същото време се намалят количествата на продуктите, които се използват за 
производството. 
 

Някои от продуктите участващи в рецептата, е възможно да имат направена настройка за 
забрана за продажба в минус. Ако наличните им количества в момента на запис на 
производството са нулеви или недостатъчни, производството няма да може да бъде 
завършено. Ще бъде необходимо потребителя или да разреши продажбата в минус 
съответните артикули  (в модул Административен клиент), или да изтрие от производството 
рецептите, в които той  участва. 

 

 
Фиг. 18. Потвърждение за приключване на производство 

 
Производство може да бъде приключено с или без отпечатване. При запис без печат се избира 

бутон  и програмата се извежда съобщението: ”Желаете ли да приключите 
производството?” (Фиг. 18). След потвърждаването му (с бутон Yes), програмата предлага 
разпечатване на калкулацията и разбивката на артикулите, като извежда прозореца  от Фиг. 19.  
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Фиг. 19. Печат на разбивка и калкулация при запис 

 
Ако потребителя желае да отпечата някое от двете, трябва да остави съответната отметка и да 

потвърди отпечатването (на Фиг. 19 са избрани и двете). В следствие на това ще се отвори прозорец 

идентичен с този при избор на бутон  или  , в прозореца на 
производството От тук нататък печатът на съответната таблица е с избор на бутон 

, както във всички други таблици в програмата (виж описанието на основния модул 
Административен клиент). Ако са избрани и двете (разбивка и калкулация) след като се затвори 
прозореца на калкулацията ще се отвори този на разбивката, в който се работи по същия начин. 
Операцията ще бъде записана успешно, независимо дали се извърши отпечатването или не. 

 

При запис с печат след избор на бутона , се преминава отново (като при 
Запис без печат) през прозореца за потвърждаване на Приключването на производството Фиг. 18 
като операцията приключва с потвърждение за успешен запис на документа 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 .  
 

 
Фиг. 20. Успешен запис на производството 

При използването на опцията за запис с печат  независимо дали документа 
е отпечатан или не при производство на артикули с партиди операцията е последвана от съобщение 
„Желаете ли да отпечатате партиден лист?“. Потвърждението му ще доведе до разпечатването на 
партиден лист отново в зависимост от направените настройки за печат аналогично на предходният 
печат на документа. Партидният лист съдържа списък с артикулите от които са отнети количества 
по партидите, както и на количествата и партидите на произведените артикули Фиг. 22. 

 

 
Фиг. 21. Разпечатване на партиден лист 
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Фиг. 22. Партиден лист 

 
След като се приключи операцията по един от двата начина описани по-горе тя ще бъде 

записана, независимо дали в действителност е отпечатана или не. Тоест ако например има 
проблеми с принтера (не е включен или няма връзка с него) и е невъзможно да се извърши 
отпечатване, 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 производство, Преиздаване на производство). 

При приключване (запис) на операцията софтуера проверява за необходимите количества за 
извършване на производството. При недостатъчни количества от някои артикули се извежда 

съобщението на Error! Reference source not found., потвърждението на което (бутон Yes 
) ще при дължи операцията по запис на документа, независимо от констатираните недостатъчни 

наличности. При отказ (бутон No )  потребителя ще бъде върнат в прозореца с данните, ще 
може да прави корекции и евентуално да запише операцията по-късно или да я откаже окончателно. 

 

    
Фиг. 23. Съобщение при недостатъчни количества за производство 

 

3. Ново производство с предварително избрани артикули 
Ново производство може да бъде започнато и 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 или в критерия 
Съставни артикули. Отварянето на прозореца за ново производство  по този начин става като: 

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

 От главното меню се избира Артикули / Операции над избраните артикули / Собствено 
производство или от менюто появяващо се на десен бутон на мишката след селектиране 
на артикулите - Операции над избраните артикули / Собствено производство . В 
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следствие на това се отваря модул Производство с прозореца Данни за производство No: 
(виж Фиг. 24); 

 
Фиг. 24.  Начало на производство с предварително избрани артикули 

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

се продължи нататък. Това да данните, общи за цялото производство – От дата, Склад, 
Основание. Попълват се по същия начин, както е обяснено в т.2 Ново производство; 

 След потвърждаването им се отваря целия прозорец за производството и започва 
прехвърлянето на артикулите. Последователно се отварят прозорците за въвеждане на 
произвеждано количество / и данните за партида за тези които работят с партиди/ за всеки 
от избраните артикули. За кой артикул се отнася прозореца в момента се вижда от 
заглавната му лента. След потвърждаването на количеството на първия, се отваря за 
следващия и т.н до изчерпване на всички избрани артикули. Ако някой от избраните 
артикулите не е рецепта, програмата няма да позволи прехвърлянето му и ще изведе 
съобщение, че не може да бъде произведен - Фиг. 8. 

След въвеждане на количествата и партидите, артикулите могат да се редактират отново при 
необходимост. Производството се записва по начина описан в предходната точка. 

4. Справки към производства 
Работата със справките в модул Производство  е аналогична, работата със справки в 

основния модул Административен клиент (коментирано е в неговото описание). В модула могат 
да бъдат извикани само справки, които се отнасят за него. Извикват се от менюто Справки и 
стандартно са следните:  

 Детайлна справка за всички артикули; 
 Детайлна справка за избрани артикули; 
 Обобщена справка за всички артикули; 
 Обобщена справка за избрани артикули. 
 Менюта за стол 
Последната справка Менюта за Стол се използва в системи работещи с модул Меню за стол и 

ПОС за предварителни поръчки. Работата с нея е разгледана в следващата точка. 

5. Ново производство от справката Менюта за стол 
 
При първоначално пускане справката е празна, като данни в нея се визуализират след като се 

зададе период на самата справка. Това се прави от бутона  от 
предварително дефинираните. Когато справката е вече изведена на екрана, върху бутона е изписан 

периода за който е – пример: . Като се избере отново бутона, може да 
се зададе нов период за нова справка. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-
кратките периоди. Какви са периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки / 
Складови номенклатури / Времеви периоди (виж файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди). 
Ако потребителя желае друг период трябва да избере Произволен период, в следствие на това се 
отваря прозореца от Фиг. 25Error! 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; 
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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. 25.  Избор на произволен времеви период 

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

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

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

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

След натискане на бутон  се извежда самата справка Фиг. 26. Ако тя е за твърде 
голям период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути след което се 
визуализират всички менюта за стол за посоченият период. Необходимо е да се намери желаното 
меню, като за намирането му в генерираната справка могат да се използват филтрите за вида на 

менюто (само редовни , само сторнирани  или всички типове 

) и функцията Търсене по:  
Когато менюто  е намерено и селектирано операцията продължава с натискане на бутона  

Производство на меню . Софтуера извежда съобщение „Желаете ли да произведете меню No ...“ 
Error! Reference source not found., потвърждението на което отваря нов прозорец за избор на 
склад Фиг. 28. 
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Фиг. 26. Справка менюта за стол в модул производство 
 

 
Фиг. 27. 111 

 

 
Фиг. 28.  Избор на склад 

 
 
При липса на поръчки към менюто програмата извежда информационно съобщение (Фиг. 29) и 

ни връща в екрана  на справката. При наличие на поръчани артикули продължава с отварянето на 
прозореца на Фиг. 5, но с попълнени количества на артикулите в зависимост от поръчките към 
съответното меню. Важно е да се отбележи че тук не могат да се редактират количествата на 
произвежданите артикули – опциите за редактиране и изтриване са неактивни. Приключването е по 
начина описан в т. 2.6 Приключване на производство. 

 

 
Фиг. 29. Съобщение при липса на поръчки от меню 

 
Друго условие за осъществяването на производството към дадено меню е менюто да не е 

затворено. Затворено меню е това към което вече е направено производство. При опит за 
производство към такова меню се извежда предупредително съобщение (Фиг. 30) веднага след 
съобщението за потвърждение на избора (Фиг. 27)  и операцията се отменя още преди да се е 
отворил прозореца на самото производство. 

 

 
Фиг. 30. Предупредително съобщение за затворено меню 

 

ВАЖНО: 
При производство от Меню за стол (предварително поръчани артикули) автоматично с 

производството се създава и документ за изписване на произведените количества, тъй-като те са 
предварително платени и няма да се извършва допълнителна операция по тяхната продажба. При 
необходимост автоматичното изписване може да бъде премахнато чрез настройките, но 
извеждането на произведените артикули от склада трябва да бъде направено ръчно с операция 
изписване (виж описанието на модул Изписване). Тази операция може да бъде направена след 
издаването на храната, като особеното в случая е че може да се изпише по-малко количество от 
произведеното и да остане част от него на склад (ако не са взети всички произведени артикули). 
 

6. Дневници към производства 
 

Стандартните дневници в модул производство са следните: 
 Дневник - производство по дата на въвеждане за всички артикули 
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 Дневник - редактирани произв. всички артикули 
Основните действия с дневници (избиране на дневника, задаване на периода, сортиране, 

настройки на колоните и т.н.) се извършват по същия начин като при извикване от основния модул. 
В модул Производство дневниците се избират от менюто Дневник производство и там са налични 
само дневниците за производства. В самия модул може да се прави редактиране, сторниране, 
преиздаване и копиране, както и да бъдат прегледани и отпечатани калкулацията и разбивката на 
избрано производство. 

След като се намери желания документ и се избере, в долната част на дневника се появяват 
артикулите за това производство. Необходимо е да се изчакат няколко секунди докато се обновят 
данните. Между двете таблици – на документите и на артикулите, в дясната част на полето има 
кръг, който е червен  когато данните не са все още обновени. Когато в частта на артикулите се 
появят артикулите за избраното производство, този кръг става зелен . 

В частта на артикулите с черен цвят са изписани съставните артикули, със синьо са простите, 
които участват в рецепта на производството, а с червено съставните артикули, за които са били 
правени корекции на произвежданото количество при редакция. 

За да се отпечата калкулацията или разбивката на производство, трябва то да се намери, избере 

и след което да се избере съответния бутон  или . Действието им е 
същото, като в прозореца на ново производство (виж т. 2.4 Бутон Калкулация и бутон Разбивка) и 
отпечатването се извършва по същия начин. 

 
Да редактира или сторнира производство може само оператор, който има дадени права за това, 

посочени в настройките му в модул Административен клиент 
Ако оператора няма право да редактира производство, при избор на функцията, програмата ще 

изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието 
 

5.1. Редактиране на производство 
 
ВАЖНО: 

Идеята на редактиране на производство е да се коригира само количеството на произведените 
артикули, без да се променят продуктите. Използва се в случаите когато с избраните количества са 
произведени повече бройки от готовия продукт (често срещана ситуация при производството на 
супи). Ако е необходимо да се увеличат произведените артикули и да се намалят продуктите по 
рецепта трябва да се направи ново производство, а не да се редактира! 

 
За да се редактира производство трябва първо да бъде намерено в подходящ дневник в модул 

Производство. За намирането му в генерирания дневник могат да се използват филтрите и 

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

горната таблица на дневника, която е за документите) и от бутона Функции  се задава 

Редактиране . Трябва да се използва бутона , който е в горната част 
на прозореца. 

 
Може да се редактира само производство, което не е сторнирано. При опит да се редактира 

стонирано производство програмата ще изведе съобщение, че документа е бил сторниран и няма 
да позволи редакцията. 

 

 
Фиг. 31. Предупредително съобщение за сторнирано меню 
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Вследствие на извършените действия (ако оператора има права) се извежда предупредително 
съобщение че редактирането е тежка операция, потвърждението на което отваря прозореца на 
производството, в който трябва да се въведат промените. Може да се редактира: 

 Типа на валутата, в която е изчислено производството, както за покупната, така и за 
продажната сума; 

 Произвежданото количество на дадена рецепта. Извършва се като се избере артикула, и с 
двойно натискане на ляв бутон на мишката или избор на опцията Редактиране 

 появяваща се в менюто на десен бутон, при което се отворя прозореца за 
Производство на артикул (Фиг. 7 или Фиг. 9), въвежда се новото количество и се 
потвърждава. Може да се въведе само по-голямо количество. При опит да се въведе по-
малко, програмата ще изведе съобщението: “Количеството не може да се редактира 
надолу!” (Фиг. 33) и ще възстанови предишното въведено количество. Прозореца 
Производство на артикул ще остане активен за въвеждане на нова стойност. След 
въвеждане на стойността, тя трябва да се потвърди. 

 

 
Фиг. 32. Предупредително съобщение при 

редактиране на меню 

 
 

 
Фиг. 33. Съобщение за некоректно количество 

 
 

Не могат да се добавят или изтриват артикули от производство. 
 

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

направи това с бутон Отказ  в прозореца за редакция 
 

След като се направят необходимите корекции върху производството, се запазват промените с 

 или , както при приключване на операцията. Тъй като 
редактирането е тежка операция се препоръчва в момента на запис да няма клиенти на POS 
терминалите.  
 При успешно завършване на редакцията, прозореца за редакция се затваря автоматично и 
активен остава прозореца на дневника, в който е бил избран документа. 

5.2. Сторниране на производство 
Производство се сторнира след като се намери в произволен дневник, избере се и от бутона 

Функции  (който е в горната част на дневника) се зададе Сторниране 
. 

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

 

 
Фиг. 34. Съобщение при започване на сторниране 
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Ако операцията е завършила успешно, програмата ще изведе съобщението: ”Сторнирането 

завърши успешно.”, което потребителя трябва да потвърди и ще бъде върнат в прозореца на 
дневника. 

 

 
Фиг. 35. Съобщение за успешно приключило сторниране 

 
Не може да се сторнира производство, което вече е било сторнирано. При опит да се 

сторнира стонирано производство програмата ще изведе съобщение, че документа е бил сторниран 
и няма да позволи извършването на действието. 

 

 
Фиг. 36. Съобщение при повторен опит за сторниране 

5.3. Преиздаване на производство 
Преиздаването на производство е препечатване на документа. Не е възможно да бъдат правени 

промени по него и няма значение дали е бил отпечатван при записа му или не. За да се преиздаде 
производство, трябва да се намери в един от дневниците аналогично на предходните операции и от 

бутона Функции  да се избере предпоследната функция в списъка, която е  

Преиздаване . В следствие на това програмата преминава през процедура 
аналогична на тази описана в т. 2.6 Приключване на производство – в частност частта Запис с 
печат. 

5.4. Копиране на документ 
 С цел улеснение на работата с документите при въвеждане на еднотипни такива, системата 
позволява копирането на всеки един документ. За да се копира документ за производсвтво трябва 
първо да бъде намерен в някой дневник в модул Производство, което е аналогично на предходните 
функции. За намирането и в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и 

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

бутона  се задава Копиране . Извежда се нов прозорец аналогичен с 
този при Ново производство с предварително избрани артикули Фиг. 24, с тази разлика че данните 
в него са попълнени с цел улеснение. След редактирането на данните (ако е необходимо), 

прозореца се затваря с бутона Потвърди . 
 След потвърждаването им се отваря целия прозорец за производството като в него са 
всички артикули от предходния документ. Количествата и партидите за производство са същите 
като в предходния копиран документ. Не са попълнени партидите на артикулите, вложени в  
производството. С редактиране на всеки артикул по отделно може да се редактира количеството, 
неговата партида или данните за партидите на вложените продукти. Артикул се редактира след като 
се избере и с двойно щракване на мишката (или след натискане на десен бутон на мишката и избор 
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на Редактиране  от появилото се меню) и се отвори прозореца за Производство на 
артикул (Фиг. 7 или Фиг. 9). 
 След въвеждане на количествата, доставката се записва по описаният по-горе начин. 
 

2.5. Бутони Партиди и Печат ведомост 
Разпечатването на калкулация както е посочено в предходните функции е възможно през всеки 

един от дневниците. При отварянето на Калкулацията в нея съществуват два допълнителни бутона 

- Партиди  и Печат Ведомост . 

 Бутон партиди  - използването му позволява разпечатването на т.нар. 
Партиден лист който е необходим за проследяването при работа с партиди. 

 
Фиг. 37. Партиден лист 

 

 Бутон Печат ведомост  се използва за разпечатване на т.нар 
калкулационна ведомост, която  се използва за изчисляване на количеството на продуктите, 
предадени от склада към стола, както и за отчитане на разходите за производство. 

 
Фиг. 38. Калкулационна ведомост 

7. Рецепта за: 
В модул производство е добавена допълнителна опция която позволява преглед на рецептата 

на даден артикул с възможност за редактирането и. За да се извика тази функционалност е 
необходимо да се намери артикула като се изпълнят следните операции: 

 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. 

 След като е намерен артикула от менюто Операции се избере Рецепта за:“______“ където в 
кавичките е името на избраният артикул. 

 Програмата отваря нов прозорец (Фиг. 39), в който може да се редактира количеството на 
определени артикули, да се изтрие артикул или да се добави нов. Начина на редактиране 
на рецептата е описан във файла Admin_client.docx – т. Артикули и Артикулни групи – т.4 
Рецепти. 
 

 
Фиг. 39. Рецепта за: 

 

8. Работа с прозорци 
Потребителя може да подреди прозорците на програмата по удобен за него начин. За целта се 

използва менюто Прозорци. Когато необходимите за работа прозорци са отворени се задава 
съответната желана опция за подреждане – каскадно, хоризонтално или вертикално. 

 
 С избор от това меню може още: 

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

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

бутоните под главното меню       . 

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

1. С кръстчето в горния му десен ъгъл ; 



        ТИС „Детелина” 
   Модул „Производство”   За програмата. 
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2. От менюто Файл / Изход . 
И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се 
появява единствено ако има започнат документ за ново производство, който не е приключен (Фиг. 
40). 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. 40. Предупредително съобщение при затваряне на модула 

10. За програмата. 

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

 
Фиг. 41. Версия на програмата 


