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1. Въведение
Както е упоменато в инструкцията за употреба на ПОС за тъч, от модула може да бъдат стартирани
допълнителни приложения. Приложенията са разработвани за удовлетворяване на различни нужди
на клиентите в различни ситуации – като Зареждане на предплатени услуги, Отчитане на работно
време, Модул за анкетиране на клиентите и др. Всеки един от модулите се разпознава от основният
модул за ПОС и при стартиране се визуализира като допълнителна икона в информационната лента
на екрана позволявайки превключване между различните активни приложения. Превключването
може да стане по няколко начина:
 С прелистване (плъзване на пръста по екрана наляво или надясно) между активните
приложения или докосване на съответната икона ако екрана е сензорен;
 Маркирайки иконата с мишката ако екрана е обикновен.
При всички варианти желаното приложение се визуализира на екрана.
В следващите точки са изброени и описани такива допълнителни приложения, които се използват
от различни клиенти.
Важно!!! Всички описани модули, които извършват продажби използват online комуникация
с фискалното устройство през основният модул ПОС за тъч. Във всеки един модул ПОС за
тъч има вграден Принт сървър, който има възможност за комуникация с няколко различни
устройства. Самият Принт сървър има вградена функционалност за пренасочване на
бележките за продажби от едно фискално устройство към друго при отпадане на първото.

2. Зареждане на предплатени карти и плащане на ф-ри на мобилни
оператори
Приложението се използва за зареждане на предплатени услуги и плащане на сметки към
мобилните оператори.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_SimRecharge.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_SimRecharge.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_TouchInterface.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на Фиг. 1, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата за достъп до модула (за продажби) трябва да бъдат
предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа с модула ще бъде изведено
съответното предупредително съобщение (Фиг. 2) и достъпа ще бъде отказан.

Фиг. 1.

Модул Зареждане на предплатени карти.
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Фиг. 2. Информационно съобщение при вход на оператор.

Ако оператора има достъп до модулите за продажба то се отваря екрана на Фиг. 3, където оператора
има възможност да извърши следните операции:
 Плащане фактури Виваком
 Зареждане на ваучер.
 Зареждане на електронен ваучер Теленор
 А1 – предплатен пакет.
 Плащане на БОБ и А1 фактури.

Фиг. 3. Зареждане на предплатени карти.

Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като
параметри и при двата варианта за стартиране на приложението при което се пропуска екрана
за вход в модула и се зарежда директно екрана на фиг.3. Ако се стартира от основният модул
ПОС за тъч, то модула може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в
основният модул.
При стартирането на всяка от операциите описани в следващите точки приложението
проверява за наличието на свързано фискално устройсто и при липса на такова се извежда
съобщението на фиг.4 и операцията се отказва.

Фиг. 4. Съобщение за липса на фискално устройство

Ако междувременно от момента на отваряне на операцията по зареждане на карта или
плащане на сметка описани по-долу, до момента на найното приключване връзката с
фискалното устройство прекъсне при опит за приключването се появява отново
съобщението на фиг.4 операцията се отменя – виж стр.11.
5
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2.1. Плащане фактури Виваком
От цифровата клавиатура се въвежда телефонния номер на клиента и се избира бутон „VIVACOM
Фактура”. На екран се зареждат данните за сумата на фактурата, името на клиента, номера и дата
на документа. Избира се бутон „Касова бележка“ (фиг.5)Error! Reference source not found.. При
отказ на плащане от страна на клиента се избира бутон „Назад“.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

След като е избран бутон „Касова бележка“ се отваря екран за потвърждаване плащането на
фактурата. На екран са визуализирани данните за тел.номер, сума, номер и дата на документ, име
на клиент. Избира се бутон „В БРОЙ“ (фиг.6). На екрана се изписва съобщение за успешно
приключена операция (фиг.7), а на касовият апарат се разпечатва фискален бон за плащането по
фактурата.

Фиг. 7.
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2.2. Зареждане на ваучер Виваком.
От цифровата клавиатура се въвежда телефонния номер на клиента и се избира бутон „VIVACOM
Ваучер” (фиг.8)

Фиг. 8.

След като връзката с мобилния оператор е осъществена, на екрана се появяват данните за
телефонния номер и мобилния оператор (в лявата част) и сумата на лимита (ако има такъв) за
зареждане. (фиг.9)

Фиг. 9.

Фиг. 10.

От цифровата клавиатура се набира желаната от клиента сума за зареждане и се натиска бутон
„Касова бележка“ или „Фактура“, ако клиентът желае такава. При грешно въведен номер се излиза
с бутон „Назад“ (десния долен ъгъл) и се въвеждат данните наново и се потвърждават.
На екран се появяват данните за телефона, сумата за зареждане и начина на плащане. Избира се
бутон „В БРОЙ“ (фиг.10). На екрана се изписва съобщение за успешно приключена операция
(фиг.11), а на касовият апарат се разпечатва фискален бон за плащането.
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Фиг. 11.

2.3. Зареждане на електронен ваучер Теленор
Въвежда се телефонния номер продиктуван от клиента и се избира бутон „Теленор“.

Фиг. 12. Информационно съобщение при вход на оператор.

Отваря се екран за въвеждане на сумата за зареждане. Диапазонът за зареждане е от 6 лв. до
100 лв. Касиерът въвежда от клавиатурата желаната сума и натиска бутон „Касова бележка“
или фактура „Фактура“. (фиг.13)

Фиг. 13.

Фиг. 14.
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Отваря се екран за потвърждаване на зареждане на СИМ карта. Изписани са телефонният
номер на клиента и сумата за зареждане. Ако данните са коректни, касиерът натиска бутон „В
брой“ (фиг.14). При приключване на зареждането излиза съобщение за успешно приключване
на операцията и стойността на заредената сума (фиг.15). На фискалното устройство се
разпечатва касова бележка или фактура за сумата.
При грешно въведен телефонен номер излиза подсещащо съобщение, че тел.номер е
невалиден или не е предплатен и операцията се отказва.

Фиг. 15.

2.4. А1 – предплатен пакет.
От цифровата клавиатура се въвежда номер за зареждане продиктуван от клиента. Натиска
се бутон
(фиг.16). На екрана излиза съобщение за свързване с мобилен
оператор. След като връзката с мобилния оператор е осъществена, на екрана се появяват
данните за телефонния номер и мобилния оператор (в лявата част) и сумата на лимита (ако
има такъв) за зареждане.

Фиг. 16. Зареждане на предплатени карти на А1.

От цифровата клавиатура се набира желаната от клиента сума за зареждане и се натиска
бутон „Касова бележка“ или „Фактура“, ако клиентът желае такава аналогично на
зареждането на ваучер на Виваком. При грешно въведен номер се излиза с бутон
„Назад“(десния долен ъгъл) и се въвеждат данните наново. След като е въведен правилен
9
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тел.номер е необходимо да се приключи продажбата. На екран се появяват данните за
телефона, сумата за зареждане и начина на плащане. Касиерът е необходимо да избере
бутона с типа на плащане. Визуализира се съобщение за успешен запис на продажбата
(фиг.17) и се разпечатва фискална бележка на касовия апарат.

Фиг. 17.

2.5. Плащане на БОБ и А1 фактури.
От цифровата клавиатура се въвежда телефонния номер на клиента и се избира бутон
за плащане на БОБ фактури или бутон
за плащане на А1 фактури.
Отваря се екран за въвеждане на Клиентски ПИН. Въвежда се от цифровата клавиатура и се натиска
бутон „Потвърди“.(фиг.18)

Фиг. 18.

Фиг. 19.

Отваря се екран за потвърждаване плащането на фактурата (фиг.19). Визуализира се
телефонния номер и сумата на документа. Избира се бутон „В БРОЙ“ при което се приключва
операцията. На екрана се изписва съобщение за успешно приключена операция (фиг.20), а на
касовият апарат се разпечатва фискален бон за плащането.
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Фиг. 20.

ВАЖНО!!! В зависимост от настройките е възможно освен бутона „В БРОЙ“ да се
визуализират и бутони за други типове плащания – например „С карта“ за всички операции.
При невъзможност за разпечатване на фискален бон при всички гореописани операции по
плащане на фактури или зареждане на предплатени карти се извежда следната грешка и
операцията се отказва до възстановяване на връзката, при което информацията остава на
екрана до избор на някой от описаните по-долу варианти за приключване.

Фиг. 21. Грешка при инициализация на принтер.

1.1
1.2
1.3

Проверка и отстраняване на грешката на фискалното устройство за да може да
продължи работа и да отпечата касовият бон.
Замяна на фискалното устройство с друго за да може да се отпечата фискален бон и
работата да продължи или пренасочване на отпечатването на бележката към друго
фискално устройство ако има такова налично в системата.
Отказ на започнатият бон, при което всички артикули от бона ще се отбележат в базата
с данни като анулирани.

3. Модул за плащане на кредити към КЕШ КРЕДИТ
Приложението се използва за връзка със системата на Кеш Кредит и има възможност за няколко
операции:
 Кандидатстване за кредит;
 Погасяване на вноска;
 Завеждане на серийни номера на Кеш карти.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_CashCredit.exe
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_CashCredit.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_CashCredit.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на Фиг. 22, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата за достъп до модула (за продажби) трябва да бъдат
11
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предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx).
Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като параметри и
при двата варианта за стартиране на приложението при което се пропуска екрана за вход в модула
и се зарежда директно екрана на фиг.22. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула
може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул.

3.1. Кандидатстване за кредит.
Името и паролата на потребителя са автоматично попълнени ако се подават като параметри и при
двата варианта за стартиране. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула ще
подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул. При кандидатстване за
кредит се избира бутон
(фиг.22). Ако потребителя няма права за работа с
модула ще бъде изведено съответното предупредително съобщение (Фиг. 2) и достъпа ще бъде
отказан.

Фиг. 22.

Ако потребителя има права се отваря екран за въвеждане на данните на клиента, който
кандидатства за кредит.

Фиг. 23.

Фиг. 24.

Въвежда се тел.номер на клиента и се потвърждава операцията (фиг.23). Отваря се екран за
прочитане на документ за самоличност чрез картовия четец (фиг.24). Сканира се личната карта на
клиента и се потвърждава операцията. Отваря се екран за избор на сума и период на кредита
(фиг.25).
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Фиг. 25.

Фиг. 26.

От бутон
се визуализира предварително дефиниран списък със суми (фиг.26). Операторът
избира сумата, за която клиента желае кредит и потвърждава операцията. Следващата стъпка е
избор на периода на кредита (фиг.27). След направения избор, операцията се потвърждава. За
приключване на етапа по кандидатстване за кредит е необходими да се сканира или въведе
сер.номер на запечатеният плик с Кеш картата и да се потвърди операцията (фиг.28). След като
всички стъпки по кандидатстването за кредит са изпълнени, се отваря екран за потвърждение на
въведените данни (фиг.29). Количеството на заприходените пликове с Кеш карти, се намалява от
склада на обекта.

Фиг. 27.

Фиг. 28.

Фиг. 29.
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3.2. Погасяване на вноска по кредит.

За погасяване на сума се избира бутон
от екрана за Бързи кредити.
Приложението прави проверка за наличието на свързано фискално устройсто и при липса на такова
се извежда съобщението на фиг.30 и операцията се отказва. Ако бъде открито фискално устройство
то се отваря нов екран за въвеждане ЕГН на клиента. Прави се проверка за дължимите от него суми
(фиг.32).

Фиг. 30.

Фиг. 31.

Фиг. 32.

След потвърждаване на операцията, се отваря екран за плащане на вноска. Операторът избира
размерът с натискане на бутон „Плати“ срещу сумата (фиг.32). Операцията се потвърждава. На
фискалното устройство се разпечатва фискален бон, който съдържа продажба към Дан. група А.
Ако междувременно от момента на отваряне на операцията по погасяване на кредит, до момента
на найното приключване връзката с фискалното устройство прекъсне при опит за приключването се
появява отново съобщението на фиг.30 операцията се отменя. Започнатата транзакция се записва
в базата като анулирана.

3.3. Завеждане на серийни номера на Кеш карти.
За въвеждане на серийните номера на получените в обекта Кеш кредит карти, се избира бутон
от екрана за Бързи кредити. В отвореният прозорец се сканира/въвежда
диапазона от серийните номера на картите, получени в обекта (фиг.33). Добавя се към списъка от
бутон „Добави към списък“. Има възможност за въвеждане и на единични серийни номера.

14

ТИС „Детелина”
Допълнителни модули към ПОС

Фиг. 33.

Операцията се потвърждава от бутон „Потвърди операцията“. Чрез тази операцията се изпраща
информация за въведените серийни номера от обекта към Кеш Кредит системата, за да може да
бъдат зачислени картите към този обект.

4. Модул за изплащане на билети от Национална лотария
Модула се използва за проверка и изплащане на билети от Национална лотария. В модула има
вградени опции за изготвянето на ценни пратки с билети които в последствие да се експедират към
Национална лотария. По този начин има възможност за проследяване на движението на
печелившите билети от приемането им в обекта до изпращането им към Национална лотария.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_Lottery.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_Lottery.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_Lottery.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 34, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата за достъп до модула (за продажби) трябва да бъдат
предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа с модула ще бъде изведено
съответното предупредително съобщение (Фиг. 2) и достъпа ще бъде отказан.
Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като параметри и
при двата варианта за стартиране на приложението при което се пропуска екрана за вход в модула
и се зарежда директно екрана на фиг.35. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула
може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул.
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4.1. Изплащане на печалби от лотарийни билети.

Фиг. 34.

Името и паролата на потребителя са автоматично попълнени ако се подават като параметри и при
двата варианта за стартиране. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула ще
подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул. За изплащане на
билети е необходимо да се избере бутона
при което се отваря екрана на
фиг.35. Сканира се или от цифровата клавиатура се въвежда серийния номер и печелившия код на
билета. Натиска се бутон „Потвърди“ (фиг.35). Валидира се кода и серийния номер на билета от
сървъра на Националната лотария. При неуспешна валидация, при прекъсване на връзката към
сървъра, или грешно въведен сериен номер или код излизат предупредителни съобщения. Ако вече
е изплатена печалбата на даден билет и повторно се въведе кода му излиза съобщение, че
печалбата му вече е изплатена (фиг.36).

Фиг. 35.

Фиг. 36.

При успешна валидация на серийния номер и кода на билета в лявата част на екрана се изписва
сумата на печалбата (ако билета е печеливш) и дали може печалбата да бъде изплатена. Ако
печалбата е парична и може да бъде изплатена се натиска бутон „Изплати печалба“. При
материална награда или по-голяма сума бутонът не е активен и не може да се изплати печалба
(фиг.40). При потвърждение на изплащането сумата на печалбата се извежда от наличността на
касовият апарат чрез разпечатването на бележка за служебно извеждане на сума.
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Фиг. 37. а

При изплащането на печалбата излизат предупредителни съобщения, които е необходимо да бъдат
ПРОЧЕТЕНИ И ПОТВЪРДЕНИ от касиера (фиг.38 и фиг.39).

Фиг. 38.

Фиг. 39.

След потвърждаването на последното съобщение, на касовия апарат се разпечатва бележка с
изплатената сума на печалбата (извеждане на сума от фискалното устройство), която се прикрепя
към печелившия билет.
Изплащане на печалба – билет. Ако печалбата е друг билет, се въвежда серийния номер на билетапечалба, който се дава на клиента (фиг.35). След като серийният номер на билета-печалба е
потвърден се визуализира на екрана и е необходимо печалбата да бъде изплатена. Натиска се
бутон „Изплати печалба“ (фиг.36).

Фиг. 40.

Фиг. 41.
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На касовия апарат се разпечатва бележка за изплатената печалба. На касовия апарат се
разпечатва и втора бележка с нулева стойност за билета-печалба.

4.2. Изплащане на печалба на няколко билета в един касов бон
Отваря се екранът за изплащане на печалба на билети (фиг.37).

Фиг. 42. a

Сканират се последователно (един след друг) печелившите кодове на билети, които е необходимо
да бъдат изплатени. Списъкът от билети и техните печалби, се визуализира в лявата част на екрана.
За изплащане на печалбите се избира бутон „Изплати печалба“. На фискалното устройство се
разпечатва бележка за служебно извеждане на сумата от печалби на маркираните билети.

4.3. Изтегляне и проверка на налични изплатени печеливши билети.
За изтегляне на изплатени билети се въвежда потребителско име и парола и се натиска
бутон
.
ЗАБЕЛЕЖКА: Право на тази функционалност имат потребители на системата с ниво на достъп
„Потребител“ или „Администратор“.
1. Печелившия код на всеки билет се сканира с баркод четеца и се натиска бутон „Потвърди”.
Добавят се в списък един след друг всички билети за изтегляне от обекта,за които се пресмята
и общата сума на печалбите.
Системата не позволява в този списък да има повече от 300 бр. билети. При достигане на този
брой, се натиска бутон „Изготвяне на ценна пратка” (фиг.38).
2. Появява се прозорец за сканиране на баркода на инкасо плика, в който ще се приберат билетите
(фиг.39).
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Фиг. 43.

Фиг. 44.

От цифровата клавиатура се въвежда номера на плика и се натиска бутон „Потвърди“. На екран
се визуализират информативни съобщения. На касовия апарат се разпечатва един брой
протокол за успешно изтеглени печеливши билети,групирани по игри. При ситуация за
неуспешно изтегляне на билет от обект се визуализира информативно съобщение на екран.
Билетите, които не могат да бъдат изтеглени се оцветяват в червен цвят и срещу кода се
изписва текст с причината за неуспешното изтегляне. Премахват се от списъка с бутон
„Премахване на билет от списъка“ и се натиска отново бутон „Изтегляне на печеливши билети
от обекта“.
3. Непосредствено след финалното извеждане за месеца (на 1-во число от следващия), всички
средни пликове се прибират в голям плик, на който в полето „ПОДАТЕЛ“ първо се попълва името
на фирмата, след това - номер на обекта; дата, час; име на МОЛ, брой билети общо във всички
пликове.
4. От касиерския екран се избира бутон „ Допълнителни функции“.Отваря се екранът с
допълнителните функции на програмата. Избира се бутон “Изтегляне и Проверка на налични
изплатени печеливши билети“ .За обединяване на малките пликове в голям плик се натиска
бутон
. Отваря се екран с наличните към момента пратки с билети (малки
пликове). Избират се пратките с билети, като се слагат тикчета срещу всяка една от тях и се
натиска бутон „Изготви пратка“. Появява се прозорец за сканиране на баркода на голям инкасо
плик, в който ще се приберат малките пликове с билети.Кодът на големия плик се сканира с
четеца (фиг.40).

Фиг. 45.

Фиг. 46.
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По този начин той става видим в Детелина като изготвена инкасо пратка, чакаща експедиция
(Фиг.41). Обекти с голямо количество печеливши билети, които не се събират в един голям
плик, използват и маркират няколко големи плика докато не поберат всички средни пликове
в големи. На всеки голям плик в долен десен ъгъл се отбелязва колко големи пликове са
предадени от обекта. Напр. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
За справка на налични изплатени билети се въвежда потребителско име и парола и се
натиска бутон
.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Право на тази функционалност имат потребители на системата с ниво на
достъп „Потребител“ или „Администратор.
Отваря се екранът за проверка на наличните изплатени билети, които не са предадени.
Сканира/въвежда се от цифровата клавиатура печелившия код на билета.
При потвърждаване автоматично съответния билет се маркира като наличен.
При натискане на бутон „Печат на справката“ тя визуализира на екрана.
Има опция какво да се визуализира:
При избор на „Пълен списък“ – се визуализира целият списък с изплатени билети.
При избор на „Само налични“ – се визуализира само отразените като налични билети.
При избор на „Само липсващи“ – се визуализира всички билети, които не са отразени като
налични.

5. Модул връзка с Национална лотария
Модула се използва за връзка към ПОСа на национална лотария и визуализацията на екрана му
върху екрана на основния ПОС. Зя визуализация се използва VNC.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_LottoInterface.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_LottoInterface.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_LottoInterface.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 47, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата да достъп до модула (за продажби) трябва да бъдат
предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа с модула ще бъде изведено
съответното предупредително съобщение (Фиг. 2) и достъпа ще бъде отказан.
Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като параметри и
при двата варианта за стартиране на приложението при което се пропуска екрана за вход в модула
и се зарежда директно екрана на фиг.48. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула
може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул.
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Фиг. 47.

Отваря се екрана на системата „Лото игри“ за продажба и изплащане на залози (фиг.48).

Фиг. 48.

При запис на продажба от „Лото игри“ се разпечатва фискална касова бележка и се
увеличава сумата в касата на касиера.
При изплащане на печалби, се разпечатва служебно извеждане от касовия апарат и се
намалява оборота както във фискалното устройство, така и в касата на касиера.
При отворен екран на система „Лото игри“, в статус лентата, се визуализира информационен
бутон. При натискане, се отваря меню което дава информация за връзката, настройката
между приложенията (пос продажби и лото игри). Има и функция за обновяване на екрана.
От това меню има възможност за изход от системата „Лото игри“ (фиг.49).
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Фиг. 49.

6. Модул Каса
Модула се използва за следене на паричните потоци по оператори в обекта. В модула има вградени
опции за изготвянето на ценни пратки, които в последствие да се експедират към Централата. По
този начин има възможност за проследяване на движението на сумите от приемането им в обекта
до изпращането им към Централата.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_CashFlow.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_CashFlow.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_CashFlow.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 50, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата да достъп до модула (за продажби) трябва да бъдат
предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа с модула ще бъде изведено
съответното предупредително съобщение (Фиг. 2) и достъпа ще бъде отказан.
Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като параметри и
при двата варианта за стартиране на приложението, при което се пропуска екрана за вход в модула
и се зарежда директно желаният екран – пример фиг.46. Ако се стартира от основният модул ПОС
за тъч, то модула може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният
модул.
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Фиг. 50.

Фиг. 51.

6.1. Водене на касов отчет за всеки един касиер персонално.
Използва се бутон
.
За всеки касиер в системата се води отделна каса.
Приходи в касата се появяват вследствие на реализирани продажби през POS системата.
Разходи в касата се появяват вследствие на връщане на стока от клиент (кредитиране или
сторно); чрез служебно извеждане на суми; изплащане на печалба от лотария или лото игра;
подготвяне на ценна пратка.
Касов отчет е функционалност за проверка на наличността в касата на касиера към момента
(фиг.52). Отразява начално салдо, приета сума, оборот, налични ценни пратки и наличност
към момента на пускане на справката.
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Фиг. 52.

6.2. Автоматично извеждане/въвеждане на суми.
Използват се бутоните
и
.
Самият модул генерира извеждане при оформяне на пратка за инкасо и при издаване на
каса към друг потребител. Модула за проверка на лотарийни билети и модула за лото игри
генерират автоматично извеждане при изплащане на печалба.

6.3. Приемане на касата от друг потребител.
Използва се бутона
.
Операцията се иницира от приемащия касиер. Избира се касиер от който се приема касата.
Като списък се визуализират всички касиери имащи някаква наличност по каса. Визуализира
се и наличната сума в касата на всеки един касиер.
Въвежда се сумата която се приема. Системата прави служебно извеждане от касата на
предаващия оператор и съответно служебно въвеждане в касата на приемащия оператор.

6.4. Индикация за изготвяне на Инкасо пратка.
При достигане на определена сума се индикира на оператора че трябва да изготви инкасо
пратка. Сумата се определя за всеки един обект поотделно. Реализира се посредством
oтделен модул. Модула се стартира през определен период от tasksheduler на windows.
Чрез този начин на реализация се осигурява извеждането на съобщение дори да не е
стартиран касовия модул. Самия касов модул се грижи да конфигурира tasksheduler така че
да стартира модула за индикация.

6.5. Изготвяне на инкасо пратка (плик с пари).
Използва се бутон
.
Операцията се инициира от потребителя. Сумата на ценната пратка не може да надвишава
наличността в касата. На екрана на POS се извежда списък с номиналите на различните
банкноти (5лв, 10лв...). Оператора въвежда количество от всеки един вид. По подразбиране
количеството за всеки номинал е нула. Програмата автоматично пресмята въведената сума.
На втора стъпка се въвежда номер на плик за цени пратки. Номера се прочита от самия плик
с баркод четец. След потвърждение се извършва служебно извеждане на сума и се
заприхождава ценната пратка. Отпечатват се бележка съдържаща опис на банкнотите и
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бележка за служебно извеждане на сумата - Протокол за изведени пари от каса последващ документ, издаден на базата на „служебно изведени пари от каса“ (фиг.53).

Фиг. 53.

6.6. Експедиране на инкасо пратка

Използва се бутон
.
Прави се оторизация на инкасиращия като се прочита номера на картата му. Номерата на
карти се подават от централната система. След разрешаване на достъпа, на екрана се
визуализират всички изготвени пратки. Не се прави значение, кой оператор е изготвил
пратката. Сверяват се номерата на пратките. Маркират се кои да бъдат експедирани и се
натиска бутон „Избери“. Операцията се потвърждава.
Разпечатва се Приемно предавателен протокол за ценни пратки, който е последващ
документ, издаден на базата на „Служебно изведени ценни пратки“ с номерата на
предадените инкасо пратки, който се подписва от касиера и инкасатора. Протокола се
разпечатва в два екземпляра, един остава в касовата книга,а другия остава в инкасатора
(фиг.49).

Фиг. 54.
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6.7. Ревизия на касиер.
Функционалност, с която се прави финансова ревизия на касата.
Избира се от бутон
.
Ревизира се касата на отделен касиер.
От списъка с оператори се избира името на касиера, на който ще се прави ревизия.
От цифровата клавиатура се въвежда сумата на физически намерените парични средства в
касата му(чекмеджето) и се потвърждава.
Задължително се въвежда коментар относно причината за ревизията. Потвърждава се.
Началното салдо в касата на избрания касиер се установява на въведеното по ревизия
(фиг.55), като при необходимост се извежда или въвежда сума в касовият апарат.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Достъп до тази функция имат оператори с ниво на достъп „Администратор“.

Фиг. 55.

7. Модул Складови операции – БОС за тъч.
Модула е предназначен за извършване на различни видове БОС операции (доставки, ревизии,
изписвания и др, на компютър със сензорен дисплей без наличието на клавиатура.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_BOSOperations.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_BOSOperations.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_BOSOperations.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 56, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата за достъп до модула (в частност операциите), трябва да
бъдат предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата
във файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа ще бъде изведено съответното
предупредително съобщение и достъпа ще бъде отказан.

26

ТИС „Детелина”
Допълнителни модули към ПОС

Фиг. 56.

7.1. Свободна доставка.
От модула за складови операции се натиска бутон „Доставка свободна“. Отваря се екран за доставка
на стока. В лявата част на екрана се вижда кой е склада в който ще се доставя стоката и основанието
за доставката.
За избор на основание се натиска бутон
. Отваря се списък с предварително дефинирани
основания за доставка. Операторът избира съответното основание от списъка като го маркира и
натиска бутон „Избери“. (фиг.58). В зависимост от настройките има възможност да се разреши
промяна на склада за доставка , документа, номера, контрагента и др. (виж файла с настройките на
БОС модул за тъч - Config_manager_BOS_touch.docx), аналогично на промяната на основанието.

Фиг. 57.
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Фиг. 58.

След като е избрано основанието е необходимо да се избере кой артикул ще се доставя. Сканира
се или се намира съответния артикул от списъка с артикули в долната част на екрана. Отваря се
екрана за въвеждане на количеството за доставка. В дясната част има информация за наличните
бройки от този артикул в склада. Въвежда се желаното количеството. Операцията се повтаря с
всички артикули. Доставката се записва от бутон „Запис“ (Фиг. 59).

Фиг. 59.

7.2. Доставка по заявка.
Заявките за доставки могат да бъдат няколко вида:
● автоматични – тези заявки автоматично се потвърждават и трансформират в документ за
доставка без намеса на оператор.
● полуавтоматични – тези заявки са с право на редакция от страна на оператор до
определен часови диапазон. След изтичането му (ако не са редактирани и потвърдени
своевременно от оператор), автоматично се потвърждават и трансформират в документ за
доставка.
● заявки без автоматично потвърждаване – тези заявки, за да станат доставки и да се
заприходят количествата на артикулите, е необходимо да бъдат потвърдени от оператор в
обекта.

28

ТИС „Детелина”
Допълнителни модули към ПОС

Операторът в обекта след като получи физическата доставка на заявената стока, е
необходимо да отвори списъка със заявките.
За отваряне на списък с получени заявки за доставки изискващи потвърждение се
използва бутон
.
На екран се визуализират всички получени заявки (фиг.60).

Фиг. 60.

Операторът избира документа, по който физически има получена доставка и натиска
бутон
документ (фиг.61).

. Отваря се списъка с артикулите и количествата им към този

Фиг. 61.

По този списък операторите започват да сравняват физически получените количества на
артикулите с тези от заявката.
Ако количествата се верни, ги потвърждава като натиска червения хикс в края на всеки ред.
При разлика в количествата – се коригират като се натиска съответното квадратче от
колоната „Доставен“ и в появилият се прозорец се записват физически пристигналите
бройки от съответния артикул.
Документът се записва от оператора с натискане на бутон „Запис“ в лявата част на екрана.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Не може да бъде записан документ, ако не са потвърдени количествата на
всички артикули.
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7.3. Свободно изписване.
От модула за складови операции се натиска бутон „Изписване“. Отваря се екран за изписване на
стока. В лявата част на екрана се вижда кой е склада, от който ще се изписва стоката, основанието
за изписването и контрагента.
За избор на основание се натиска бутон
. Отваря се списък с предварително дефинирани
основания за изписване. Операторът избира съответното основание от списъка като го маркира и
натиска бутон „Избери“. (фиг.63). В зависимост от настройките има възможност да се разреши
промяна на склада за изписването, контрагента и др. (виж файла с настройките на БОС модул за
тъч - Config_manager_BOS_touch.docx), аналогично на промяната на основанието.

Фиг. 62.

Фиг. 63.

След като е избрано основанието е необходимо да се избере кой артикул ще се изписва. Сканира
се или се намира съответния артикул от списъка с артикули в долната част на екрана. Отваря се
екрана за въвеждане на количеството за изписване. В дясната част има информация за наличните
бройки от този артикул в склада. Въвежда се желаното количеството. Операцията се повтаря с
всички артикули. Изписването се записва бутон „Запис“ (фиг.64).
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Фиг. 64.

7.4. Изписване по поръчка.
Получените поръчки за изписване също могат да бъдат няколко вида:
● автоматични – тези поръчки автоматично се потвърждават и трансформират в документ
за изписване без намеса на оператор.
● поръчки без автоматично потвърждаване – тези поръчки, за да станат документ за
изписване и да се намалят количествата на артикулите, е необходимо да бъдат потвърдени
от оператор в обекта.
Операторът в обекта след като подготви физическата стока за изписване, е необходимо да
отвори списъка с поръчките.
За отваряне на списък с получени поръчки за изписване изискващи потвърждение се
използва бутон
.
На екран се визуализират всички поръчки за изписване. Операторът избира документа и
натиска бутон
.
Отваря се списъка с артикулите и количествата им към този документ.
Процедурата за корекция на количества, потвърждаването им и записа на документа, е
същата като при операция „Доставка по заявка“.

7.5. Бракуване на стока.
От модула за складови операции се натиска бутон „Брак“. Отваря се екран за бракуване на стока. В
лявата част на екрана се вижда кой е склада за бракуване и видовете основания за брак.
Основанията са няколко типа и могат да бъдат коригирани. За избор на основание се натиска бутон
. Отваря се списък с предварително дефинирани основания за брак. Операторът избира
съответното основание от списъка като го маркира и натисне бутон „Избери“. В зависимост от
настройките има възможност да се разреши и промяна на склада за брак (виж файла с настройките
на БОС модул за тъч - Config_manager_BOS_touch.docx), аналогично на промяната на основанието.
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Фиг. 65.

Фиг. 66.

След като е избрано основанието е необходимо да се избере кой артикул ще се бракува. Сканира
се съответния артикул. Отваря се екрана за въвеждане на количеството за брак. В дясната част има
информация за наличните бройки от този артикул в склад Брак. Въвежда се количеството. Бракът
се записва с бутон „Запис“ (фиг.67).
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Фиг. 67.

В POS системата ревизиите биват:

7.6. Пълна ревизия.
За стартиране на Пълна ревизия се използва бутон
. Системата
позволява избор на вид пълна ревизия – на всички стоки или на избрана стокова група
(фиг.68). При избор на ревизия на избрана стокова група се отваря екран за избор на група
(фиг.69).

Фиг. 68.
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Фиг. 69. 1

Посредством бутоните Избери всичко и Избери нищо могат да се маркират или отмаркират
всички групи. Избора на определена група може да се направи и с поставянето на отметка
пред нея. След натискане на бутона „Потвърди“ се зарежда списъка с артикули според
избрания критерий (фиг.70).

Фиг. 70.

Фиг. 71.

В колона „Преброено количество“ се нанасят физически намерените бройки на
ревизираните артикули.
С натискане на бутон „Запис“, при приключване на ревизия, се отваря екран за повторно
въвеждане на потребител и парола.
След повторната оторизация, на екран се визуализира (освен стандартните до сега колони
за „име на артикул“ и „преброено“) и колона „Налично к-во“ (к-вото което се търси) (фиг.66)
Има възможност за филтриране на данните - бутон „Филтър“ при който ако е включен, на
екран се визуализират само артикулите при които количествата в колони „Налично“ и
„Преброено“ са различни („Налично“- което се търси; „Преброено“- което е намерено).
По време на ревизията има възможност да се извършват и продажби.
При приключване на инвентаризацията, излиза подсещащо съобщение за всички направени
продажби. Продадените артикули се оцветяват с друг цвят и е необходимо да бъдат
преброени наново от оператор.
34

ТИС „Детелина”
Допълнителни модули към ПОС

Има направена проверка за автоматичните заявки за доставки - при отворена ревизия тези
документи не се записват в базата данни на обекта.
В екрана на Пълна ревизия е добавен кратък достъп до меню „Дневници“ за проверка на
вече заприходените количества на артикули.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Документ за ревизия не може да бъде записан, ако има непотвърдени
артикули.

7.7. Частична ревизия.
За стартиране на Частична ревизия се използва бутон
. Отваря се екран
за започване на ревизия (фиг.72).
Артикулите се сканират по баркод или се търсят от бутоните с артикулни групи.
Отваря се екран за въвеждане на намереното количество (фиг.73).
Ревизия частична се приключва от бутон „Запис“. След като се запише ревизията,
количествата в склада на обекта (магазина) се установяват такива каквито са въведени на
ревизия.

Фиг. 72.

Фиг. 73.
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 ЗАБЕЛЕЖКА: Документ за ревизия не може да бъде записан, ако има непотвърдени
артикули.

7.8. Инвентаризация за проверка (годишна).
В екрана на Пълна ревизия, в горния ляв ъгъл, е добавен бутон, чрез който се активира
фиктивна ревизия. При натискането му се активира ползването на „фиктивна ревизия“, и ако
има направени промени по количествата на артикулите, те ще бъдат премахнати (фиг.74).

Фиг. 74.

„Фиктивната ревизия“ установява количествата на артикулите такива каквито се търсят по
програма. Изключение правят 10 бр. артикули, които се избират на случаен принцип. Тези
артикули е необходимо да бъдат преброени и количествата им да бъдат отразени в
ревизията. Непреброените артикули се визуализират след натискане на последващ път на
бутон „Запис“ или при използване на филтър – бутон „Покажи артикули с разлика.

7.9. Справка „Дневници“.
От бутон
могат да се правят справки за извършените складови операции
за период от време. Добавена е възможност за търсене на артикул по баркод към посочен
документ. За целта е необходимо операторът да маркира конкретен документ (да кликне
върху документа в горната част на екрана) и след това да сканира баркода на търсения
артикул. След сканирането на баркода, курсорът се позиционира върху търсения артикул в
долната част на екрана. Ако операторът е сканирал грешен артикул или не се е
позиционирал в правилния документ, се визуализира информативно съобщение.
Целта на търсенето в документите е при наличие на голяма разлика да има допълнителна
възможност да се проследи и установи от къде идва разликата.

7.10.

Оторизация при изход от ревизия

В модул ревизия е добавена възможност за оторизация при изход от ревизия.
Целта на доработката е когато по невнимание от страна на оператор се избере бутон „Изход“, да не
се затваря ревизията, а да има възможност операторът отново да се върне и да продължи с
преброяването.
При натискане на бутон „Изход“ във вече започната ревизия (частична или пълна) се визуализира
съобщение, което подсеща оператора, че има започната ревизия (фиг.75).
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Фиг. 75.

Фиг. 76.

При потвърждаване на съобщението, екранът с ревизията се затваря. Отваря се екран за
„Потвърждение при изход от ревизия“ (фиг.76). Ако излизането от ревизията е по невнимание на
оператор и трябва да се продължи с преброяването, е необходимо в екрана за „Потвърждение при
изход от ревизия“ да се избере бутон „Отказ“. След като бутонът е избран, отново се отваря
ревизията. Въведените данни са такива каквито са били до момента на натискане на бутон „Изход“.
Ако бутон „Изход“ в отворена ревизия е натиснат с цел изход (затваряне на ревизията) без да се
налага да се продължава с броенето, е необходимо в екрана за „Потвърждение при изход от
ревизия“ да се въведе парола на регионален и да се избере бутон „Потвърди“ (фиг.77). След като
бутонът е избран, ревизията е отказана и се отваря първоначалния екран за избор на складови
операции.
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Фиг. 77.

8. Модул за справки
Модула е предназначен за генериране на справки от базата с данни докато се извършват продажби
през основният модул ПОС за тъч или други операции през съпътстващите модули.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение PosReports.exe.
или
 Чрез стартиране на файла PosReports.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\PosReports.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 78, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола. Правата да достъп до модула (достъп до справки) трябва да бъдат
предварително указани в настройките на потребителите (виж т.III.3 Оператори на системата във
файла AC_settings.docx). Ако потребителя няма права за работа ще бъде изведено съответното
предупредително съобщение и достъпа ще бъде отказан.
Важно!!! Потребителското име и паролата за вход в модула може да се подават като параметри и
при двата варианта за стартиране на приложението при което се пропуска екрана за вход в модула
и се зарежда директно екрана на фиг.79. Ако се стартира от основният модул ПОС за тъч, то модула
може да подаде текущите потребител и парола с които се работи в основният модул.
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Фиг. 78.

След вход на потребителя се визуализират дефинираните за нуждите на обекта справки
(фиг.79), които могат да бъдат променяни, както и да бъдат добавяни нови. Всяка от
справките извежда специфична информация от базата с данни. Сред разработените справки
са:
-Отчет за продажба на избрани артикули;
-Справка за продажба на ПРЕСА (определена арт.група);
-Отчет на касиер по типове плащания;
-Оборот Храни и Напитки (определени арт.групи);
-Протокол за моментна наличност;
-Движение паричен поток за оператор;
-Преглед на рецепти;
-Сменени продажни цени;
-Обобщена справка операции ЛОТО;
-Неизпълнени заявки;
-Наличности за избр.групи;
-Отчет за раздадени подаръци Лотария;
-Ревизия на кафе броячи;
- % от нетните продажби;
- и др.
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Фиг. 79.

9. Комуникационен модул
Модула е предназначен за изпращане и получаване на различни съобщения на ПОС работното
място в обектите. Разработен е като Web приложение, в което има различни добавени
функционалности като, въвеждане на работното време, подаване на сигнали, различни справки и
др.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_Messaging.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_Messaging.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_Messaging.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 80, в който е необходимо потребителя да въведе
потребителско име и парола, с които е въведен в комуникационната система. Важно е да се
отбележи че тези потребители са различни и с различни права от потребителите на ТИС Детелина.
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Фиг. 80.

9.1. Отчитане на работно време
За използване на опцията за отчитане на работното време в необходимо да се натисне
бутона
, при което се отваря екран „Работно време“ за въвеждане на
изработените часове (фиг.81).

Фиг. 81.

В отворения екран се визуализира календар с всички дни от съответния месец. Дните, в
които могат да се въвеждат данни, са отбелязани с „+“(фиг.4). Избира се съответната дата.
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Отваря се прозорец за избор на смяна. От падащото меню (стрелката в дясно на ред
„Смяна“) и се избират данните (фиг.82).

Фиг. 82.

Добавена е възможност за въвеждане на данни за бъдещ период от време. Целта е касиерът
сам да попълни планирания отпуск (фиг.82).

Фиг. 83.

След като данните за смяна са въведени, се въвеждат отработените часове. Има
възможност за добавяне на пояснение, ако има такова, от страна на оператора. Часовете са
от 1 до 12 и има поле за въвеждане на минути закръглени до 30. Добавен е и статус на деня
– Ц Целодневна смяна. Потвърждава се с натискане на бутон „Запис“ (фиг.84), (фиг.85),
(фиг.86).
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Фиг. 84.

Фиг. 85.
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Фиг. 86.

След като въведените данни бъдат записани, в полето на съответната дата се отразяват
въведените брой часове и типа на смяната (фиг.87).

Фиг. 87.

При възникване на ситуация на грешно веведени данни, операторът може да ги изтрие.
Изтриването става с натискане на червения бутон „ - „ и потвърждаване на съобщението
за изтриване (фиг.88).
Важно: Данни за работното време могат да се въвеждат или редактират до 8 часа
назад от датата,за която се отнасят.
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Фиг. 88.

Данните за изработените часове могат да се въвеждат и за минал период от време. С
натискане на стрелките в лявата страна на текущия месец, се преминава към минал период.
Данните се попълват на същия принцип като в текущия период от време (фиг.89).

Фиг. 89.

За затваряне на система „Отчитане работно време“ се избира бутон „Затвори“ в долната
дясна част на екрана.
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9.2. Преглед на съобщения
За използване на опцията за преглед на съобщение е необходимо да се натисне бутона
, при което се отваря екран „Четене на съобщения“ (фиг.90). В него са
визуализирани всички съобщение касаещи конкретният потребител или конкретният обект.

Фиг. 90.

Намира се съответното съобщение и се натиска бутона за преглед, при което съобщението се
визуализира на екрана (фиг.91).

Фиг. 91.
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9.3. Изпращане на съобщение
За използване на опцията изпращане на съобщение е необходимо да се натисне бутона
, при което се отваря екран за „изпращане на съобщение“ (фиг.92).
Съобщението се написва и се изпраща с бутона Изпрати.

Фиг. 92.

10. Модул за подаване на сигнали
Модула е предназначен за изпращане и получаване на различни сигнали от ПОС работното място
в обектите.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение BTTHotLine.exe.
или
 Чрез стартиране на файла BTTHotLine.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\BTTHotLine.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта се отваря екрана на фиг. 93, с основните категории проблеми.

10.1.

Подаване на проблем към Централата през POS системата.
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Фиг. 93.

Избира се категорията и вида на проблема. Въвеждат се данните в зависимост от вида
проблем. В категория „Заявка за трансфер между обекти“, могат да подават сигнали само
определени потребители. След подаването на сигнала се изпраща съобщение към
приемащия обект от Комуникационната Система КС –„Очаква се да получите трансфер от
обект...“.При потвърждението му, се изпраща още едно съобщение към приемащия обект
„Трансфер по сигнал е одобрен“. След като са попълнени всички данни, се продължава с
натискане на бутон „Напред“.
Отваря се финалния екран със съдържанието на сигнала. Оператора има възможност да
провери коректността на данните за сигнала и при евентуални грешки да използва бутоните
„Назад“ или „Отказ“. Сигнала се изпраща с натискане на бутон „Изпрати“ (фиг.94). Появяват
се предупредителни съобщения: “Потвърдете изпращането на сигнала“ (фиг.95) и „Сигналът
е предаден“ (фиг.96), на които се отговаря с „ДА“ за да бъде записан сигнала.

Фиг. 94.
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Фиг. 95.

Фиг. 96.

49

ТИС „Детелина”
Допълнителни модули към ПОС

10.2.

Преглед на подадените от обекта сигнали и отговорите към тях.

Може да се направи справка за всички изпратени сигнали– бутон
екран на комуникационната система.

на основния

Отваря се екран с подадените от обекта сигнали. Обработените сигнали са оцветени в черен цвят
и статус „Приключен“ (фиг.97). При преглед на сигнала в долната част на екрана в поле „Коментар
до автора“ може да се види съответния отговор (фиг.98).

Фиг. 97.

Фиг. 98.
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11. Модул за поръчка на консумативи
Натиска се бутон „Допълнителни функции“ и след това „Поръчка консумативи Елтрейд“
(Фиг.99)

Фиг. 99.

Отваря се прозорец,в който се въвеждат данните за поръчката-бройките необходими
консумативи,ЕИК и телефон.При поръчка задължително се поръчват поне 5 броя „Стек
ролки за касов апарат“.Минималното количества за „Кочан сторно бележки“ е 2 броя.За
останалите консумативи минималното количество е по 1 брой.
Например мога да поръчам само 5 броя „Стек ролки за касов апарат“ и нищо повече,но
ако искам да поръчам една касова книга,към нея трябва да добавя задължително 5
броя „Стек ролки за касоя апарат“.
След като се попълнят всички данни се натиска бутон „Поръчай“ (Фиг.100)
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Фиг. 100.

Отваря се прозорец с детайлите за поръчката,номер и адрес на обекта.Ако всичко е
въведено коректно се натиска бутон „Поръчай“ или бутон „Отказ“ за връщане.(фиг.101)

Фиг. 101.

Появява се съобщение „Поръчката е регистрирана успешно“ и се излиза с бутон
„Затвори“.Изпраща се мейл до офиса,отговарящ за обекта и оттам връщат обаждане за
да уточнят поръчката.(фиг.102)
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Фиг. 102.

12. Модул за анкети
Модула е предназначен за попълване на кратки анкети на клиентите по време на обслужването им.
Разработено е като отделно Web приложение, което се стартира от основният модул.
Може да се стартира по два начина:
 От основния модул ПОС за тъч след като е добавена функция за стартиране на външното
приложение ELPos_SurveyIntf.exe.
или
 Чрез стартиране на файла ELPos_SurveyIntf.exe, намиращ се в директорията на ПОСа
...\ELPos_SurveyIntf.exe или негови препратки в други директории на потребителя.
И при двата варианта е необходимо да бъдат подадени няколко допълнителни параметъра като
офис, терминал, последна продажба, клиент, карта и др., които в се добавят към данните от
анкетата.
При стартиране на модула на екрана се визуализират въпросите, на които потребителя трябва да
отговори с „да“ или „не“ и да потвърди анкетата след което екрана се затваря и операцията
продължава с обслужването на клиента. В приложения екран (фиг.103) няма активна текуща анкета.
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Фиг. 103.
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