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 Предназначение на модула 
  
 Модул Мобилна търговия е част от ТИС Детелина. Работата му като е обвързана с основната 
база на Детелина, поради което е задължително предварително инсталиране и конфигуриране на 
Детелина Премуим. Модула за мобилна търговия е разработен и предназначен за използване от 
търговци и фирми работещи в сферата на разносната търговия. Модула има функционалност за 
двата вида подобна търговия – ExVan – извършват се директни продажби от наличността в склада, 
и PreSales – генерират се поръчки които в последствие се обработват в склада и се доставят на 
следващия ден. При варианта за директни продажни се изисква наличие на свързано към 
терминалите фискално устройство на което да се отпечатват фискалните бонове съгласно 
изискванията на наредба H18. 
 Както е описано по-горе работата на приложението е обвързано с основната база на Детелина. 
Всички данни за артикули се създават и въвеждат през Административният модул на Детелина и се 
използват без възможност за промяна от приложението. Процеса на синхронизация е двупосочен. 
Първоначално се изпращат новосъздадените документи към основната база и след това се изтеглят 
променените данни на артикулите. Цялата информация се съхранява в енергонезависимата памет 
на устройството. 

 Инсталация и настройки на сървърната част. 
  
 Инсталацията и настройките на сървърната част са описани в отделен документ - 
Mobil_Sales_Settings.docx. 

 Инсталиране на приложението. 
 Приложението може да бъде свалено от Google play store и е с наименование Елтрейд Мобилна 
търговия. След свалянето на файла от Google play store е необходимо приложението да се 
инсталира. В настройките на устройството с Андроид ОС трябва да е поставена отметка за 
инсталиране на приложения от неизвестен източник. След това, в приложението настройвате 
адреса на услугата. – виж т.5. – Настройки на връзката със сървъра. 
 
 

 Стартиране на модула. 

След инсталирането му приложението може да бъде стартирано от следната икона на . След 
стартиране на модула той покрива изцяло екрана. При първоначално стартиране не се изисква 
въвеждането на потребителско име и парола тъй като такива липсват. 
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Фиг. 1.  Начален Екран на модул за мобилна търговия 

 Н
а
с
т
р
о
й
к
и
 
н
а
 
в
р
ъ
з
к
а
т
а
 
с
ъ

 
След първоначалното стартиране на 
приложението е необходимо да бъде 
настроена връзката към сървъра. За целта е 

необходимо да се натисне бутона  в горния 
десен ъгъл на екрана и да се избере опцията 

настройки . Отваря се нов 
екран в който е необходимо да се въведат или 
укажат следните  параметри: 
Устройство ID: - идентификационният номер – 
генерира се автоматично от самото устройство; 
Устройство Име: - С цел по лесно разпознаване 
е  добре всяко на устройство да бъде въведено   
име с което ще се визуализира в сървърната 
част. 
Сървър Адрес: - в полето е необходимо да се 
въведе адреса на който отговаря услугата 
(сървърната част). Той трябва да има следния 
формат: http://<IP на компютъра>:<порт на 
услугата>. Портът по подразбиране е 1234, но 
може да бъде променен (виж описанието на 
сървърната част). С натискането на бутона 

ТЕСТ  може да се провери връзката на 
устройството със сървърната част. Ако се 
осъществи връзка с услугата, на устройството 
се изписва съобщение Успешен тест 

. Ако няма връзка се появява 

 
 

 
Фиг. 2.  Настройки на приложението  
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следното съобщение 

, при 
което е необходимо да се провери дали 
устройството е в една мрежа с компютъра на 
услугата, дали се виждат взаимно и дали е 
добър Wi-Fi-а. Може да се направи повторен 

опит с бутона  или да се променят 
настройките и да се направи нов опит. При 
успешен тест е необходимо да се натисне 

бутона  при което се 
зарежда основният екран (Фиг. 1). 
  

Другите параметри които могат да се променят са следните: 
Скриване на:  
Покупна Цена – поставянето на отметките скрива Покупната цена от визуализираните данни при 
изписване и поръчка. 
Цена на Едро – поставянето на отметките скрива Цената на едро от визуализираните данни при 
изписване и поръчка. 
Ценова Листа – поставянето на отметките скрива Ценовата листа от визуализираните данни при 
изписване и поръчка. 
 
Фискално устройство: 
Падащ списък с регистрираните и инсталирани фискални устройства. Начина на регистрация е 

описан в следващата точка. С натискането на бутона ТЕСТ  може да се провери връзката с 
избраното устройство.  
Важно. Приложението има възможност за връзка с фискален принтер настроен в сървърната 
част (виж описанието на сървърната част). При липса на локално инсталирано фискално 
устройство се обръща към сървъра и проверява за наличие на такова.  
За използването на подобна функционалност е необходимо устройството, на което работи 
приложението да има постоянна WiFi или 4G свързаност със сървъра. 
 
Термо принтер:  
В тази секция се настройва принтера, на който ще бъдат отпечатвани допълнителните документи 
при работа с приложението. Съществуват няколко опции, които зависят изцяло от принтера и е 
необходимо да бъдат настроени. 

Бутон Избери  - натискането на който извежда списък със намерените свързани Bluetooth 
принтери, от който е необходимо да се избере желаното устройство; 
Бутон за Тип комуникация – Избор между два варианта комуникация с които работят Bluetooth 
принтерите – условно са упоменати като Тип 1 и Тип 0. Тъй като не е възможно да бъде дефинирано 
предварително с кой от двата типа работи конкретния принтер е необходимо да се направи проверка 
и да се установи кой е валиден за конкретното устройство. 
Бутон за Брой символи на ред – Опция зависеща от принтера – дава възможност за определяне 
(въвеждане) на броя символи които принтера може да отпечата на един ред – респективно 
ширината на реда. 
Бутон за Начални редове – натискането му дава възможност за конфигуриране на началните редове 
които ще бъдат изписвани на разпечатките. Има възможност за добавяне и изтриване на редове. 
Ограничение на броя редове няма. 
Бутон за Крайни редове – аналогично на предходната опция натискането му дава възможност за 
конфигуриране на крайните редове които ще бъдат изписвани на документа. 

Бутон за Тест  - натискането му прави проверка за връзката с принтера и отпечатва тестов 
бон с който може да се проверят въведените по-горе настройки. 



        ТИС „Детелина” 
Модул „ПОС за Андроид”    
 

6 
 

 Настройка и регистрация на касов апарат. 
 За правилната настройка и свързването на фискално устройство е необходимо да бъдат 
изпълнени следни те условия: 

 Необходимо е Bluetooth връзката на устройството  (терминала) да бъде активиран . 
 

 Необходимо е касовият апарат да бъде сдвоен с мобилното устройство. 
Процедурата за това зависи от фискалното устройство и за касов апарат Елтрейд А1 е следната: 

1. Влиза се в меню 8. Сервизен режим на фискалното устройство. 
2. Влиза се в меню 6. Bluetooth. 
3. Включва се опцията. 
4. Със стрелките се отива на опцията 2. Добавяне на устройство. 
5. След кратко търсене касовият апарат намира всички налични устройства с активиран 

Bluetooth. 
6. Избира се желаното устройство с което касовият апарат да се сдвои. 
7. Потвърждава се с бутона TOTAL. 
8. Към устройството изпраща необходимата информацията за сдвояването. 
9. След потвърждението на терминала двете устройства са сдвоени. 

 
 Необходимо е да бъде инсталиран драйвер за управление на фискално устройство. 

Приложението може да бъде свалено от Google play store и е с наименование Елтрейд Касов 
Драйвер. След свалянето на файла от Google play store е необходимо приложението да се 
инсталира. В настройките на устройството с Андроид ОС трябва да е поставена отметка за 
инсталиране на приложения от неизвестен източник. След инсталирането на приложението е 
необходимо да се добави фискалното устройство. 

 
 

Процедурата е следната: 

1. Натиска се бутона Добави принтер . Отваря се нов екран в който е необходимо 
да се попълнят следните полета 

 

 
Фиг. 3.  Добавяне на фискално печатащо устройство 

 
a. В полето име се въвежда име на фискалното устройство с което по-лесно да бъде 

разпознато при работа с него. 
b. Избира се интерфейса – за предпочитане Bluetooth тъй-като при този тип 

комуникация не се изисква кабел за свързването. 
c. Избира се протокола за комуникация.  
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d. Потвърждава се добавеният касов апарат с бутона ОК  
e. От появилият се списък със сдвоени устройства се избира желаното. 

 
Фиг. 4.  Избор на устройството за сдвояване 

 
f. След избирането му желаното фискално устройство се появява в списъка. 

 

 
Фиг. 5.  Списък с добавени устройства 

 
В драйвера има няколко допълнителни бутони посредством които може да се извършат различни 
операции. 

1. Премахване на устройството.  
При необходимост устройството може да бъде премахнато с натискането на бутона 

Премахни . Появява се съобщението на Фиг. 6 потвърждението на което ще изтрие 
желаното устройство от списъка. 

 
Фиг. 6. Съобщение за премахване на принтер (фискално устройство). 

 
2. Настройки на фискалното устройство. 

Избора на бутона Настройки  отваря нов екран, в който могат да бъдат променени 
част от настройките и да бъде извършен тест на връзката с устройството. 

 
Фиг. 7. Екран за настройки 

 

a. Избора на бутона  Име на принтер  отваря 
нов екран в който може да бъде променено въведеното име на устройството (Фиг. 8)  
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Фиг. 8. Екран за въвеждане (промяна) на името на добавеното устройство. 

 

b. Избора на бутона  Регистрационен ключ , 
извежда нов екран в който е необходимо да се въведе ключа с който се регистрира 
желаното устройство. Ключа се генерира от служителите на фирма Елтрейд ООД. 
Драйвера управлява фискалното устройство дори и без наличието на 
регистрационен ключ, но без него на всяка бележка излиза съобщение че драйвера 
не е регистриран. 

 
Фиг. 9. Екран за въвеждане на регистрационният ключ. 

 
Проверка за валидността на въведеният ключ може да се направи с натискането на 
бутона Провери. При правилно въведен регистрационен ключ се изписва

, докато при неправилно  въведен ключ се извежда 

съобщението , при което е необходимо въведените данни да 
бъдат проверени и коригирани. 

c. Натискането на бутона тест  проверява 
връзката с фискалното устройство. 

d. Последният бутон в екрана с настройките – Лог с грешки 

 се използва при необходимосе да се 
проверят генерираните от драйвера за управление на устройството грешки. 

e. Екрана за настройките се затваря с натискане на бутона Затвори . 
3. Отчети на фискалното устройство. 

Последният от бутоните в драйвера за управление на фискалните устройства е бутона 

Отчети . Използването му извежда нов екран от който може да се пусне Дневен 

отчет с нулиране с натискането на бутона  и Дневен отчет без нулиране с 

натискането на бутона . Отчетите се генерират и разпечатват от фискалното 
устройство. 

 
Фиг. 10. Екран за пускане на отчети. 
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 Синхронизация 
След извършване на всички настройки е необходимо да се извърши синхронизация на данните на 
устройството с базата с данни. За извършването на операцията е необходимо да бъде натиснат 

бутона Синхронизация , при което устройството се обръща към сървъра и 
изтегля необходимите данни (артикули, цени, баркодове, номенклатури, клиенти, оператори и др). 
В зависимост от броя на артикулите и останалите данни времето за синхронизация може да бъде 
различно (от няколко секунди до няколко минути). По време на синхронизацията процеса се 
визуализира на екрана (Фиг. 11) и може да бъде прекъснат с натискане на бутона Прекрати. След 
първоначалната синхронизация, ако бъде затворено приложението, при нов опит за стартиране ще 
изиска въвеждането на потребителско име и парола – виж следващата точка. 
  

 
Фиг. 11. Синхронизация. 

 
 
ВАЖНО!!! Тъй като модула е предназначен за работа извън пределите на обекта 
синхронизация се извършва задължително при връщането на устройството в обекта, при 
което новосъздадените документи ще се прехвърлят в основната база на обекта и ще бъдат 
видими през всички стандартни справки. Синхронизация може да бъде направена и 
отдалечено при условие че работното устройство разполага с GSM модул (3G) или друг вид 
интернет извън обекта. 

  Вход на оператор 
 
Както е описано в предходните точки след като е извършена синхронизация и приложението е 
затворено при ново стартиране ще изиска въвеждането на потребителско име и парола с което да 
бъде допуснат за работа с модула. Правата на потребителя за достъп до модула са идентични с 
тези за достъп до основните модули (доставка, заявка и изписване).  
 
 Правото за работа на потребител с модулите, е отбелязано в настройките на потребителя. При 
създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка пред Модул доставки, 
Модул Изписване и Модул поръчки  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) 
 

 
Фиг. 12. Вход в модула. 
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При въвеждане на потребителско име и парола  на оператор с валидни права се отваря екрана на 
Фиг. 1 от който могат да бъдат извършвани операциите Доставка, Поръчка и Изписване описани по-
долу. Ако потребителя няма права за някоя от операциите то съответните бутони ще бъдат 
премахнати от екрана и потребителя няма да може да извършва съответните функции. 

 Ново изписване 
 

При стартиран модул, ново изписване се започва като се натисне бутона Ново изписване 

. В резултат на това действие се отваря прозореца за ново изписване, който 
изглежда като на Фиг. 14 и в него трябва да се попълнят необходимите заглавни полета.  

 
Важно!!! Съгласно изискванията на наредба Н18 извършване на изписване/продажба не може 

да бъде извършена без наличието на свързано фискално устройство. Начина на свързване е описан 
в предходните точки. Поради тази причина при стартиране на операция изписване се прави опит за 
връзка с настроеното фискално устройство и при липса на такова се извежда съобщението на Фиг. 
13, потвърждението на което ни връща в основният екран на модула. Ако бъде намерено свързано 
фискално устройство то приложението генерира Уникален Номер на Продажбата (УНП) съгласно 
изискванията на наредбата, след което се зарежда екрана на Фиг. 14. 
 

 
Фиг. 13. Съобщение при липса на фискално устройство. 

 
 

Значението на полетата за попълване (или 
отбелязване), в отворилия се прозорец за ново 
изписване са следните: 
 Документ – трябва да се избере типа на 
документа, с  който ще бъде изписана стоката. 
Избира се от падащия списък появяващ се при 
натискане върху полето (Фиг. 15). Наличните в 
него възможности зависят от направените 
настройки на документите (виж. файла с 
настройките, AC_settings.docx т. 4.7 
Документи). Стойността по подразбиране е 
първата от списъка; 
 
 От дата – датата, на която се прави 
извеждането от склада. По подразбиране това 
е текущата, но може да бъде променяна в 
минало или бъдеще време. Задава се при 
натискане на полето при което се отваря нов 
екран (Фиг. 16). След избор на деня, 
прозорчето за дата се затваря с бутона ; 
 
 Склад – избира се от списъка, след 
натискане в полето (Фиг. 17). Ако са налични 
няколко склада, то това е зададено 
администратора в настройките 
(AC_settings.docx, т. 4.6 Складове). Както е 
упоменато по-горе достъпа до складовете се 
задава за всеки един оператор в неговите 
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права. При създаването на изписване трябва 
да се окаже, от кой склад ще се изписва 
стоката. За цялата операция той е един и 
трябва да се зададе още преди прехвърлянето 
на първия артикул в нея, защото след това 
полето става недостъпно за корекции. 
Стойността по подразбиране е първата в 
списъка; 
 Контрагент – фирмата (или лицето), на 
което се продава. Трябва да бъде зададен 
преди прехвърлянето на първия артикул. 
Задава се с натискане върху полето при което 
се отваря нов екран (Фиг. 18). Тъй като е 
възможно списъка с контрагентите да е 
огромен първоначално екрана е празен и е 
необходимо да се извърши търсене. ЗА целта 
е необходимо да се въведе Името на фирмата 
или ЕИК номера на контрагента и да се натисне 

бутона Намери . Ако е въведено 
пълното име или ЕИК, то в списъка ще се появи 
единствено желаният контрагент. Ако е 
въведено част от името или ЕИК номера то в 
списъка ще се визуализират всички 
контрагенти отговарящи на посочените 
условия. Избора на желаният контрагент става 
с посочването му в списъка. 
Ако след избирането на бутона за задаване на 
контрагент и отваряне на прозореца 
Контрагенти, търсения контрагент го няма, 
потребителя може да го създаде в момента. 
Това може да стане в отворилия се прозорец 
Контрагенти като се натисне бутона Нов 

. В отворилия се прозорец (Фиг. 19) се 
въвеждат необходимите данни.  
 Попълват се полетата, като 
задължителните са две Идент.№, и Фирма. 
Не може да има двама контрагента с един и 
същ Идент. No. Останалите полета като 
ЗДДС номер, Град, Адрес, МОЛ, Телефон, 
Банка, Банков код, Банкова сметка не са 
задължителни, но е препоръчително 
въвеждането на по-голяма част от тях с цел 
правилното следене на информацията. 
 Въведения процент в полето 
Отстъпка ще се предлага от програмата  
при използването на контрагент в 
операциите. Не е задължително винаги да 
се използва тази отстъпка, тя може да се 
променя. Процента се използва и при 
продажба на ПОС към този контрагент; 

 
След потвърждаването им с бутона 

, новосъздадения контрагент 
автоматично се добавя в списъка, след 
което може да бъде избран за документа. 
 
 

При избор на контрагент трябва да се знае: 

 
Фиг. 14.  Екран за изписване  

 

 
Фиг. 15. Избор на Вид документ. 

 
Фиг. 16. Избор на дата. 
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 Може да се избере контрагент и от 
двата типа – клиент или доставчик; 

 При изписването се взима в 
предвид процента отстъпка 
ползващ избрания контрагент 
(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. 

 
Останалите елементи на прозореца са: 
 Основание – причината поради която се 
прави изписването. Избира се списъка 
появяващ се при натискане в полето. 
Стойностите в него зависят от зададените в 
настройките на Причините за корекции на 
наличности (виж файла с настройките 
AC_settings.docx, т. 4.9 Причини за корекция 
на наличности); 
 Забележка – това е полето, в което, ако 
потребителя желае може да  добави някаква 
допълнителна информация; 
 
Важно!!! Търсенето в останалите списъци – Вид 
документ и Склад е аналогично на търсенето 
описано при контрагентите, и се използва при 
наличие на голям брой записи.  
 

 
Фиг. 17. Избор на склад. 

 
 

 
Фиг. 18. Избор на контрагент. 

 
Фиг. 19. Въвеждане на нов контрагент. 

 
 

 
Фиг. 20. Избор на основание. 

 
 

 Добавяне на артикул. 
 
Добавяне на артикул може да се осъществи по няколко различни начина. За целта е необходимо 

да се натисне бутона  в долния десен ъгъл на екрана при което се отваря нов прозорец с 
няколко различни опции за добавяне (Фиг. 21). Вариантите са следните: 

10.1 Добавяне чрез търсене. 
Добавянето чрез търсене се осъществява по следния начин: 
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1. Натиска се бутона  
в екрана на Фиг. 21; 

2. Програмата извежда нов екран за 
търсене на артикул (Фиг. 22); 

За да се осъществи търсене трябва: 
 Да се зададе критерии за търсене. 

Избира се от падащ списък, измежду 
наличните: име, артикулен номер и 
баркод.  

 Да се въведе стойността, по която ще се 
търси в полето в дясно от критерия и да 

се натисне бутона Търси . При 
въвеждане на стойността за търсене 
трябва да се има в предвид избраното 
място за по лесно откриване на 
артикула/ите отговарящи на условието. 

 Приложението извежда списък с 
артикули отговарящи на условието за 
търсене (Фиг. 23). 

 Артикула се избира чрез маркирането 
му в списъка. 

 

 

 
Фиг. 21.  Добавяне на артикул  

 

 
Фиг. 22.  Търсене на артикул  

 

 
Фиг. 23.  Списък с артикули  

 

10.2 Добавяне чрез Преглед на групите. 
Добавянето чрез Преглед на групите се осъществява по следния начин: 

1. Натиска се бутона  в екрана на Фиг. 21; 
2. Програмата извежда нов екран с основните групи на артикулите (Фиг. 24). Пред групите в 

създадени подгрупи има ‘>’. С избирането и се визуализират артикулните подгрупи от 
посочената основна група. С избора на желаната, се извежда списъка с артикули които 
принадлежат към нея (аналогично на списъка при търсене Фиг. 23) и търсеният артикул може 
да бъде намерен и избран с посочване. 

 

  
Фиг. 24.  Търсене на артикул  
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10.3 Добавяне чрез сканиране. 
Добавянето чрез Преглед на групите се осъществява по следния начин: 

1. Натиска се бутона   в екрана на Фиг. 21; 
2. Програмата извежда нов екран, в който е активирана камерата на устройството (Фиг. 25); 
3. Насочва се камерата към баркода. При разпознаване на баркод екрана „замръзва“, на 

екрана се изписват данните на артикула. Възможно да се продължи по два начина: 
 с бутон Добави (ако артикула е този който се търси), при което артикула се добавя в 

документа; 
 с бутон Продължи (ако артикула не е този който се търси), при което се продължава 

със сканирането на  следващ баркод. 

 
Фиг. 25.  Сканиране на баркод  

10.4 Въвеждане на данни за артикула 
 Независимо кой от начините е избран се отваря екрана на Error! Reference source not 
found., в който основно се въвежда изписваното количество, но е необходимо да се прегледат и 
останалите полета: 

 Име на артикул – това е информационна част в горния край на екрана. В нея се вижда, кой 
артикул се изписва; 

 Наличност - първото поле – се вижда наличното в момента на изписване количество в 
съответния склад. 

 В частта Цени – потребителя може да зададе, коя цена да се използва при изписването, като 
избере една от опциите – продажна на Дребно, Покупна или по Ценова листа. Срещу всяко 
от полетата може да се видят текущите цени на артикула с  и без ДДС. Избора се прави като 
се маркира желаната цена. По подразбиране се използва цената на дребно. Има 
възможност за избор и на опцията По ценова листа. Ценовите листи трябва да бъдат 
предварително въведени. Начина на въвеждане на ценовите листи е описан в т.III 
Настройки на системата, 4.11 Ценови листи на файла AC_settings.docx. При избор на 
контрагент, който има прикачена ценова листа отметката е поставена автоматично на тази 
опция и ценовата листа е избрана;  

 Полето Изписано  - тук трябва да се въведе изписваното количество; 
 Полето Отстъпка или Надбавка. В него се посочва допълнителната отстъпка или надбавка 

която клиента получава, при което автоматично ще се промени цената на артикула. 
 В частта Продажна цена – може да се види окончателната цена, като в нея се взима под 

внимание отстъпката, ползвана от контрагента.  
 Последното поле Общо показва общата дължима сума за въведените бройки с и без ДДС.  
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Фиг. 26.  Данни за артикул в изписване  

Екрана на с данните за изписването на артикула се затваря с натискането на бутона ОК 

, при което артикула се добавя в изписването. 
Операцията се повтаря с всички желани артикули. 

10.5 Приключване на изписването 
След като са добавени всички артикули е необходимо изписването да бъде записано. Преди 
приключване потребителят може да прегледа артикулите при необходимост и да направи корекция 
на цена или количество. За целта е необходимо да избере артикула при което се отваря отново 
екрана на Фиг. 26 в който може да бъдат направени желаните корекции. 

Приключването на документа става с натискане на бутона Запис , при което се отваря 
нов екран в който е необходимо да се посочи платената сума и начина на плащане и да се натисне 

бутона Потвърди .  

 
Фиг. 27.  Документ за изписване  

 
Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която контрагента плаща в 
момента на изписването. По подразбиране програмата предлага пълната сума за плащане. Ако се 
въведе по-малка, по-късно може да се направи доплащане. 
Тип плащане – стойността на това поле се избира от падащия списък, наличен при избора на 
стрелката в десния му край. Налични избор в  него зависи от въведените типове плащания в 
настройките на основния модул. Най-често типа на плащането е в брой. 
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Фиг. 28.  Плащане на изписване  

 
При приключването преди да бъде записан документа отново се прави проверка за наличието на 
свързано фискално устройство за да бъде отпечатан фискален бон (Фиг. 29). Ако такова не бъде 
намерено се извежда съобщението на Фиг. 30, при което потребителя има възможност за повторен 

опит след възстановяване на връзката (бутон ) или отказ на операцията, ако 

връзката не може да бъде възстановена (бутон ). При използването на бутона 

Отказ  програмата извежда предупредително съобщение, след потвърждението на 
което документа се записва като анулиран (Error! Reference source not found.). 
 

 
Фиг. 29.  Отпечатване на фискален бон  

  

 
Фиг. 30. Грешка при отпечатване на фискален бон  

 

 
Фиг. 31.  Отказ на изписването  

 
Ако в екрана Фиг. 28 се избере бутона отказ, то приложението ни връща в основния екран на 

документа Фиг. 27 където документа може да се откаже (бутон ) и да бъде записан като 
анулиран или за бъде направен нов опит за приключване. 
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 Нова Поръчка 
 

При стартиран модул, нова поръчка се започва като се натисне бутона Нова поръчка

.  
Важно!!! Съгласно изискванията на наредба Н18 извършване на изписване/продажба не може 

да бъде започнато без наличието на свързано фискално устройство. Тъй като поръчката се счита 
за начало на започване на продажба за извършването на тази операция също е необходимо 
наличието на фискално устройство. Начина на свързване е описан в предходните точки. Поради 
тази причина при стартиране на операция поръчки по начина описан при операция изписване се 
прави опит за връзка с настроеното фискално устройство и при липса на такова се извежда 
съобщението на Фиг. 13, потвърждението на което ни връща в основният екран на модула. Ако бъде 
намерено свързано фискално устройство, то приложението генерира Уникален Номер на 
Продажбата (УНП) съгласно изискванията на наредбата, след което се зарежда екрана на Фиг. 32. 
В него трябва да се попълнят необходимите заглавни полета. 

 
Значението на полетата за попълване (или 

отбелязване), в отворилия се прозорец за нова 
поръчка са аналогични на тези в модул 
изписване и са следните: 
 От дата – датата, на която се въвежда 
документа. По подразбиране това е текущата, 
но може да бъде променяна в минало или 
бъдеще време. Задава се при натискане на 
полето при което се отваря нов екран (Фиг. 33). 
След избор на деня, прозорчето за дата се 
затваря с бутона ; 
 
 Склад – избира се от списъка, след 
натискане в полето (Фиг. 34). Ако са налични 
няколко склада, то това е зададено 
администратора в настройките 
(AC_settings.docx, т. 4.6 Складове). Както е 
упоменато по-горе достъпа до складовете се 
задава за всеки един оператор в неговите 
права. При създаването на поръчка трябва да 
се окаже, от кой склад ще се изписва с 
последствие стоката. За цялата операция той е 
един и трябва да се зададе още преди 
прехвърлянето на първия артикул в нея, 
защото след това полето става недостъпно за 
корекции. Стойността по подразбиране е 
първата в списъка; 
 Контрагент – фирмата (или лицето), 
което прави поръчката. Трябва да бъде 
зададен преди прехвърлянето на първия 
артикул. Задава се с натискане върху полето 
при което се отваря нов екран (Фиг. 35). Тъй 
като е възможно списъка с контрагентите да е 
огромен първоначално екрана е празен и е 
необходимо да се извърши търсене. За целта 
е необходимо да се въведе Името на фирмата 
или ЕИК номера на контрагента и да се натисне 

бутона Намери . Ако е въведено 
пълното име или ЕИК, то в списъка ще се появи 
единствено желаният контрагент. Ако е 

 
Фиг. 32.  Екран за поръчка 

 

 
Фиг. 33. Избор на дата. 
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въведено част от името или ЕИК номера то в 
списъка ще се визуализират всички 
контрагенти отговарящи на посочените 
условия. Избора на желаният контрагент става 
с посочването му в списъка. 
Ако след избирането на бутона за задаване на 
контрагент и отваряне на прозореца 
Контрагенти, търсения контрагент го няма, 
потребителя може да го създаде в момента. 
Това може да стане в отворилия се прозорец 
Контрагенти като се натисне бутона Нов 

. В отворилия се прозорец (Фиг. 36) се 
въвеждат необходимите данни.  
 Попълват се полетата, като 
задължителните са две Идент.№, и Фирма. 
Не може да има двама контрагента с един и 
същ Идент. No. Останалите полета като 
ЗДДС номер, Град, Адрес, МОЛ, Телефон, 
Банка, Банков код, Банкова сметка не са 
задължителни, но е препоръчително 
въвеждането на по-голяма част от тях с цел 
правилното следене на информацията. 
 Въведения процент в полето 
Отстъпка ще се предлага от програмата  
при използването на контрагент в 
операциите. Не е задължително винаги да 
се използва тази отстъпка, тя може да се 
променя. Процента се използва и при 
продажба на ПОС към този контрагент; 

 
След потвърждаването им с бутона 

, новосъздадения контрагент 
автоматично се добавя в списъка, след 
което може да бъде избран за документа. 
 

При избор на контрагент трябва да се знае: 
 Може да се избере контрагент и от 

двата типа – клиент или доставчик; 
 При поръчката се взима в предвид 

процента отстъпка ползващ 
избрания контрагент (попълнен в 
полето Отстъпка при създаване 
или редактиране на контрагента); 
 

Останалите елементи на прозореца са: 
 Основание – причината поради която се 
прави поръчката. Избира се списъка появяващ 
се при натискане в полето. Стойностите в него 
зависят от зададените в настройките на 
Причините за корекции на наличности (виж 
файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 
Причини за корекция на наличности); 
 Забележка – това е полето, в което, ако 
потребителя желае може да  добави някаква 
допълнителна информация; 
 
Важно!!! Търсенето в останалите списъци – Вид 
документ и Склад е аналогично на търсенето 

 
Фиг. 34. Избор на склад. 

 
 

 
Фиг. 35. Избор на контрагент. 

 
Фиг. 36. Въвеждане на нов контрагент. 

 
 

 
Фиг. 37. Избор на основание. 

 



        ТИС „Детелина” 
Модул „ПОС за Андроид”    
 

19 
 

описано при контрагентите, и се използва при 
наличие на голям брой записи.  
 

Добавянето на артикули и записа на документа е аналогично с това на операция Изписване. 
Основната разлика е в това, че при запис на документа не се извеждат артикули от склада, което не 
се отразява на наличността и не се генерира задължение на контрагента. Документа в последствие 
може да бъде импортиран в Изписване при което се генерира УНП номер и се разпечатва фискален 
бон при извършване на плащане (виж тук). 
 

 Нова Доставка 
 

При стартиран модул, нова поръчка се започва като се натисне бутона Нова доставка

. В резултат на това действие се отваря прозореца за нова доставка, който 
изглежда като на Фиг. 38. В него трябва да се попълнят необходимите заглавни полета.  

 
Значението на полетата за попълване (или 

отбелязване), в отворилия се прозорец за нова 
поръчка са аналогични на тези в модул 
изписване и са следните: 
 Документ – трябва да се избере типа на 
документа, с  който се доставя стоката. Избира 
се от падащия списък появяващ се при 
натискане върху полето (Фиг. 39). Наличните в 
него възможности зависят от направените 
настройки на документите (виж. файла с 
настройките, AC_settings.docx т. 4.7 
Документи). Стойността по подразбиране е 
първата от списъка; 

 
 От дата – датата, на която се въвежда 
документа. По подразбиране това е текущата, 
но може да бъде променяна в минало или 
бъдеще време. Задава се при натискане на 
полето при което се отваря нов екран (Фиг. 40). 
След избор на деня, прозорчето за дата се 
затваря с бутона ; 

 
 Номер документ N – номер на 
документа, с който е доставена стоката.; 

 
 
 Склад – избира се от списъка, след 
натискане в полето (Фиг. 41). Ако са налични 
няколко склада, то това е зададено 
администратора в настройките 
(AC_settings.docx, т. 4.6 Складове). Както е 
упоменато по-горе достъпа до складовете се 
задава за всеки един оператор в неговите 
права. При въвеждането на доставка трябва да 
се окаже, в склад ще се въведе. За цялата 
операция той е един и трябва да се зададе още 
преди прехвърлянето на първия артикул в нея, 
защото след това полето става недостъпно за 
корекции. Стойността по подразбиране е 
първата в списъка; 

 
Фиг. 38.  Екран за доставка 

 

 
Фиг. 39. Избор на Вид документ. 
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 Контрагент – фирмата (или лицето), от 
което се доставя. Трябва да бъде зададен 
преди прехвърлянето на първия артикул. 
Задава се с натискане върху полето при което 
се отваря нов екран (Фиг. 42). Тъй като е 
възможно списъка с контрагентите да е 
огромен първоначално екрана е празен и е 
необходимо да се извърши търсене. За целта 
е необходимо да се въведе Името на фирмата 
или ЕИК номера на контрагента и да се натисне 

бутона Намери . Ако е въведено 
пълното име или ЕИК, то в списъка ще се появи 
единствено желаният контрагент. Ако е 
въведено част от името или ЕИК номера то в 
списъка ще се визуализират всички 
контрагенти отговарящи на посочените 
условия. Избора на желаният контрагент става 
с посочването му в списъка. 
Ако след избирането на бутона за задаване на 
контрагент и отваряне на прозореца 
Контрагенти, търсения контрагент го няма, 
потребителя може да го създаде в момента. 
Това може да стане в отворилия се прозорец 
Контрагенти като се натисне бутона Нов 

. В отворилия се прозорец (Фиг. 43) се 
въвеждат необходимите данни.  
 Попълват се полетата, като 
задължителните са две Идент.№, и Фирма. 
Не може да има двама контрагента с един и 
същ Идент. No. Останалите полета като 
ЗДДС номер, Град, Адрес, МОЛ, Телефон, 
Банка, Банков код, Банкова сметка не са 
задължителни, но е препоръчително 
въвеждането на по-голяма част от тях с цел 
правилното следене на информацията. 
 Въведения процент в полето 
Отстъпка ще се предлага от програмата  
при използването на контрагент в 
операциите. Не е задължително винаги да 
се използва тази отстъпка, тя може да се 
променя. Процента се използва и при 
продажба на ПОС към този контрагент; 

 
След потвърждаването им с бутона 

, новосъздадения контрагент 
автоматично се добавя в списъка, след 
което може да бъде избран за документа. 

 
Останалите елементи на прозореца са: 
 Основание – причината поради която се 
прави поръчката. Избира се списъка появяващ 
се при натискане в полето. Стойностите в него 
зависят от зададените в настройките на 
Причините за корекции на наличности (виж 
файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9 
Причини за корекция на наличности); 

 
Фиг. 40. Избор на дата. 

 

 
Фиг. 41. Избор на склад. 

 
 

 
Фиг. 42. Избор на контрагент. 
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 Забележка – това е полето, в което, ако 
потребителя желае може да  добави някаква 
допълнителна информация; 
 
Важно!!! Търсенето в останалите списъци – Вид 
документ и Склад е аналогично на търсенето 
описано при контрагентите, и се използва при 
наличие на голям брой записи.  
 

 
Фиг. 43. Въвеждане на нов контрагент. 

 
 

 
Фиг. 44. Избор на основание. 

 
 

Добавянето на артикули и записа на документа е аналогично с това на операция Изписване. При 
добавянето на артикул след като е намерен по някой от описаните в т. 10.1 – 10.3  начини се отваря 
екран в който могат да бъдат видени или трябва да бъдат попълнени  следните полета: 

 Име на артикул – това е информационна част в горния край на екрана. В нея се вижда, кой 
артикул се доставя; 

 Наличност - първото поле – се вижда наличното в момента на изписване количество в 
съответния склад. 

 В частта Цени – срещу полето може да се види текущата покупна цена на артикула с  и без 
ДДС. Потребителя може за улеснение да постави отметка на полето покупна цена,  при което 
тя ще се пренесе в последното поле покупна цена и няма да е необходимо да въвежда 
такава.  

 Полето Доставени  - тук трябва да се въведе доставеното количество; 
 Полето Отстъпка или Надбавка. В него се посочва допълнителната отстъпка или надбавка 

която е дадена от доставчика, при което автоматично ще се промени доставната цена на 
артикула. 

 В частта Продажна цена – може да се види окончателната цена, като в нея се взима под 
внимание отстъпката, ползвана от контрагента.  

 Последното поле Общо показва общата дължима сума за въведените бройки с и без ДДС.  
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Фиг. 45.  Данни за артикул в доставка  

 
Екрана на с данните за доставката на артикула се затваря с натискането на бутона ОК 

, при което артикула се добавя в документа. 
Операцията се повтаря с всички желани артикули. 

 
 След като са добавени всички артикули е необходимо доставката да бъде записана. Преди 
приключване потребителят може да прегледа артикулите при необходимост и да направи корекция 
на цена или количество. За целта е необходимо да избере артикула при което се отваря отново 
екрана на Фиг. 45 в който може да бъдат направени желаните корекции. 

Приключването на документа става с натискане на бутона Запис , при което се отваря 
нов екран от който може да се отпечата документ на предварително настроено служебно печатащо 
устройство. След разпечатване (ако е необходимо) прозореца се затваря с бутона Затвори при 
което доставката е записана. 

 
Фиг. 46. Избор на принтер за печат. 

 
 
 

 Справки 
Справките в приложението са три вида и са в зависимост от операцията за която са предназначени. 
Визуализират информацията от конкретният терминал с цел проверка и корекция на документите.  
 

13.1 Справки за изписвания 

Извеждане на справката 
 

При стартиран модул, справката за извършените изписвания се извършва като се натисне 

бутона Изписвания . В резултат на това действие се отваря нов прозорец в който 
се визуализират Изписванията извършени на устройството (Фиг. 47). По подразбиране периода на 
справката е текущият ден, но може да бъде променен с посочване на полето (начална или крайна 
дата поотделно), при което се отваря екран за въвеждане на дата аналогичен на този на Фиг. 40. 
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След избор на деня, прозорчето за дата се затваря с бутона  и данните за избраният период се 
визуализират в справката. Справката може да бъде филтрирана за избран контрагент. За целта е 
необходимо да се въведе текст в полето Контрагент, при което всички контрагенти, чиито имена 
съвпадат с въведеният текст се визуализират и може да бъде избран конкретен контрагент. След 
посочването му справката е филтрирана за него. 
 

 
Фиг. 47. Справка Изписвания. 

 
Конкретното изписване може да бъде прегледано, както и да бъдат извършени определени 
операции с него: 

Сторниране на документ 
За да бъде сторниран документ е необходимо да се извършат следните действия: 

1. Да бъде изведена справката за желаният период; 
2. Да бъде намерен документа, който желаем да сторнираме; 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 48) да се натисне бутона . 
4. Програмата извежда предупредително съобщение (Фиг. 49), потвърждението на което 

извежда трети екран (Фиг. 50), в който окончателно да потвърдим сторнирането на 
документа или да го откажем. При потвърждение документа се сторнира и се отпечатва 
сторно касов бон на фискалното устройство. Ако такова не бъде намерено аналогично на 
изписването, операцията се отказва и приложението ни връща в основният екран на 
документа (Фиг. 48). 

 
Важно!!! Сторниране на документ е възможно само преди извършване на синхронизация. След 
извършването на синхронизация документите могат да бъдат редактирани и сторнирани само през 
основният модул Изписване. Сторниран документ не може да бъде сторниран отново. 
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Фиг. 48. Документ за изписване. 

 

 
Фиг. 49. Сторниране на документ. 

 

 
Фиг. 50. Сторниране на документ. 

 

Отпечатване на документ 
Отпечатването на документ се извършва по следният начин: 

1. Пуска се справката за изписванията за желаният период. 
2. Намира се документа, който желаем да бъде отпечатан. 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 48) натискаме бутона . 
4. Програмата извежда нов екран, в който може да види устройството на което ще се отпечата 

документа и да натисне бутона Печат или да откаже операцията натискайки бутона Затвори. 
Необходимо е принтера на който ще бъде отпечатан документа да бъде предварително 
избран и настроен (виж тук). 

 

 
Фиг. 51. Печат на документ. 
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13.2 Справки за поръчки 
 

При стартиран модул, справката за извършените изписвания се извършва като се натисне 

бутона Поръчки . В резултат на това действие се отваря нов прозорец в който се 
визуализират Поръчките извършени на устройството (Фиг. 52). По подразбиране периода на 
справката е текущият ден, но може да бъде променен с посочване на полето (начална или крайна 
дата поотделно), при което се отваря екран за въвеждане на дата аналогичен на този на Фиг. 40. 

След избор на деня, прозорчето за дата се затваря с бутона  и данните за избраният период се 
визуализират в справката. Справката може да бъде филтрирана за избран контрагент. За целта е 
необходимо да се въведе текст в полето Контрагент, при което всички контрагенти, чиито имена 
съвпадат с въведеният текст се визуализират и може да бъде избран конкретен контрагент. След 
посочването му справката е филтрирана за него. 
 

 
Фиг. 52. Справка Поръчки. 

 

 
Фиг. 53. Документ за поръчка. 

Импорт на документ 
Импорт на документа е операция която превръща документа Поръчка в реално изписване. ЗА 
извършването и е необходимо да се извършат следните действия: 

1. Да бъде изведена справката за желаният период; 
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2. Да бъде намерен документа, който желаем да импортираме; 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 53) да се натисне бутона . 
4. Приложението извежда допълнително съобщение (Фиг. 54), потвърждението на което 

импортира поръчката в документ за изписване. При импорта се преминава през стъпките 
описани при създаване на ново изписване – проверка за наличие на фискално устройство и 
генериране на УНП номер. Ако такова устройство не бъде намерено се извежда 
информационно съобщение и операцията се отказва. 

5. В импортираният в изписване документ може да бъдат добавяни нови артикули, да бъдат 
премахнати някои, да бъдат променяни цените преди да бъда записан. 

 
 

 
Фиг. 54. Съобщение при импорт на поръчка. 

 

Сторниране на документ 
Сторнирането на поръчка е идентично със сторнирането на изписване. За да бъде сторниран 
документ е необходимо да се извършат следните действия: 

1. Да бъде изведена справката за желаният период; 
2. Да бъде намерен документа който желаем да сторнираме; 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 53) да се натисне бутона . 
4. Програмата извежда предупредително съобщение (Фиг. 49), потвърждението на което 

извежда трети екран (Фиг. 50), в който окончателно да потвърдим сторнирането на 
документа или да го откажем. Тъй-като по тези документи не могат да бъдат извършвани 
плащания и не генерират никакви задължения на клиентите, то сторнирането е операция 
която отбелязва документа като анулиран. 

 
Важно!!! Сторниране на документ е възможно само преди извършване на синхронизация. След 
извършването на синхронизация документите могат да бъдат редактирани и сторнирани само през 
основният модул Поръчки. Сторниран документ не може да бъде сторниран отново и не може да 
бъде импортиран в поръчка. 
 

13.3 Справки за доставки 
 При стартиран модул, справката за извършените изписвания се извършва като се натисне 

бутона Доставки . В резултат на това действие се отваря нов прозорец в който се 
визуализират Доставките извършени на устройството (Фиг. 52). По подразбиране периода на 
справката е текущият ден, но може да бъде променен с посочване на полето (начална или крайна 
дата поотделно), при което се отваря екран за въвеждане на дата аналогичен на този на Фиг. 40. 

След избор на деня, прозорчето за дата се затваря с бутона  и данните за избраният период се 
визуализират в справката. Справката може да бъде филтрирана за избран контрагент. За целта е 
необходимо да се въведе текст в полето Контрагент, при което всички контрагенти, чиито имена 
съвпадат с въведеният текст се визуализират и може да бъде избран конкретен контрагент. След 
посочването му справката е филтрирана за него. 
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Фиг. 55. Справка Доставки. 

 

 
Фиг. 56. Документ за доставка. 

Сторниране на документ 
Сторнирането на поръчка е идентично със сторнирането на останалите документи. За да бъде 
сторниран документ е необходимо да се извършат следните действия: 

1. Да бъде изведена справката за желаният период; 
2. Да бъде намерен документа който желаем да сторнираме; 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 56) да се натисне бутона . 
4. Програмата извежда предупредително съобщение (Фиг. 57), потвърждението на което 

извежда трети екран (Фиг. 58), в който окончателно да потвърдим сторнирането на 
документа или да го откажем. Сторнирането е операция която отбелязва документа като 
анулиран. 

 
Важно!!! Сторниране на документ е възможно само преди извършване на синхронизация. След 
извършването на синхронизация документите могат да бъдат редактирани и сторнирани само през 
основният модул Доставки. Сторниран документ не може да бъде сторниран отново. 
 



        ТИС „Детелина” 
Модул „ПОС за Андроид”    
 

28 
 

 
Фиг. 57. Сторниране на документ. 

 

 
Фиг. 58. Сторниране на документ. 

 

Отпечатване на документ 
Отпечатването на документ се извършва по следният начин: 

1. Пуска се справката за изписванията за желаният период. 
2. Намира се документа, който желаем да бъде отпечатан. 

3. След като го изберем и отворим (Фиг. 56) натискаме бутона . 
4. Програмата извежда нов екран, в който може да види устройството на което ще се отпечата 

документа и да натисне бутона Печат или да откаже операцията натискайки бутона Затвори. 
Необходимо е принтера на който ще бъде отпечатан документа да бъде предварително 
избран и настроен (виж тук). 

 

 
Фиг. 59. Сторниране на документ. 

 


