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 Предназначение на модула 
 Модул ПОС за тъч е предназначен за извършване на бързи продажби в различни типове обекти. 
Модула разполага с дизайнер, посредством който външният вид на екрана/ите може да бъде 
променян спрямо изискванията на клиентите. Могат да бъдат добавяни множество множество  
функции на различни бутони, да бъда променян техния размер, цвят надписи и др. По този начин 
модула може да бъда пригоден за работа във всякакъв тип обекти като ресторанти, магазини, 
заведения на бърза закуска, ведомствени лафки, столове и др. Всички функции ще бъдат описани 
в следващите редове.  
 

!!! Важно е да се отбележи че всички показани форми с 
бутони, надписите върху бутоните, както и снимките са 

примерни и могат да бъдат променяни!!! 

 Стартиране на модула. 
Модула може да бъда стартиран по няколко различни начина: 

1. Автоматично при стартиране на компютъра.  – за целта е необходимо да бъда поставена 
съответната настройка в конфигурационният мениджър (виж т.II Настройки на ПОС за тъч 
на файла Config_manager.docx).  

2. Ръчно от файла ELPos_TouchIntf.exe намиращ се в папката \ELPos_TouchInterface или от 
негови препратки в други директории – например Десктоп. 

След стартиране на модула отново в зависимост от направените настройки той покрива изцяло 
екрана или част от него. Екрана е разделен на няколко зони в които може да се види различна 
информация. 
 

 
Фиг. 1.  Начален Екран на ПОС за тъч 

 
1. Лого – Най голямата част от екрана, в която може да бъда поставено различно лого при 

желание от страна на клиента. 
2. Поле с информация за фирмата обекта и конкретното работно място – Частта от екрана 

намираща се в горният десен ъгъл. 
3. Помощна клавиатура с поле за въвеждане – частта от екрана намираща се в долният десен 

ъгъл на екрана – съдържа цифрите от „1“ до „9“, бутони „Отказ“, „Потвърди“, „-„ и „*“. 
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4. Информационна лента – намира се в долната част на екрана и дава следната информация: 

a. Местоположение на сървъра и връзка към него - , 

 или ; 

b. Дата и час на терминала -  - намират се в десния край на 
лентата; 

c. Положение на бутона NumLock – Изключен бутон , Включен бутон . 
Може да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с еднократно 
докосване на иконата; 

d. Положение на бутона CapsLock – Изключен бутон , Включен бутон .  
Може да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с еднократно 
докосване на иконата; 

e. Език на въвеждане – Български фонетичен , Английски . Аналогично 
на предходните, може да се променя както от бутоните на клавиатурата така и с 
еднократно докосване на иконата. Промяната може да бъде на всеки един от 
инсталираните езици на самата операционна система; 

f. Състояние на ПОСа –  няма генерирани грешки,  има генерирани грешки. С 
еднократно докосване на иконата грешките се визуализират на екрана – опцията ще 
бъда разгледана подробно в следващите точки; 

g. Състояние на принтерите – Има свързаност към всички принтери , има липсващ 

принтер ,  има принтер който печати в момента . Статуса е за принтерите които 
са свързани към конкретния ПОС; 

h. Активни приложения –  в лентата се визуализират всички приложения от ТИС 
Детелина които модулът разпознава. С еднократно докосване на иконата се 
преминава в съответният модул; 

i. Статус на поръчките в кухнята при работа в ресторантски режим –  - има нови 

изпълнени поръчки,  - няма нови изпълнени поръчки. И тази опция ще бъда 
разгледана в последствие. 

 

 Влизане в режим продажби.  
 С еднократно натискане върху логото се появява нов екран за въвеждане на потребителското 
име и парола. Въвеждате потребителското име и паролата и натискате бутона Потвърди. В 
зависимост от настройките на модула ще бъда заредена основната страница на продажбите или 
друга, която е предварително указана (виж Настройки на ПОС за тъч, т.2b Външен изглед на 
файла Config_manager.docx). На Фиг. 3 е показана примерна основна страница за работа на касиер. 
Функциите на бутоните добавени в нея (както и всички останали функции) са описани в 
следващите точки. 
 

 
Фиг. 2.  Вход на потребител 

 
Основен екран на Касиера 
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Екрана на касиера е разделен на няколко зони: 
 Зона 1 – Зона за бележката – показва всички маркирани артикули и цените 
 Зона 2 – Информационна зона – в зависимост от настройките, може да показва текущо 

маркираният артикул с цена, количество и арт. номер, сумата на клиента до момента, 
платена сума, остатъчна сума и др. ...  

 Всички възможни параметри (labels) ще бъдат описани в следващите редове.  
 Зона 3 – Функционална зона – зона с различни функционални бутони изпълняващи 

определени функции 
 Зона 4 – Зона с клавиатурата 
 Зона 5 – Зона с текущо въведената информация от клавиатурата. 

 

 
Фиг. 3.  Примерен екран за работа 

 

 Маркиране на артикул. 
Маркиране на артикул се осъществява по няколко различни начина: 

a. Маркиране по баркод. Сканирате баркода със скенер. 

 

 
Артикула се визуализира на екрана в Зона 1

 
 

 
b. Ръчно маркиране по баркод: 

Набират се всички цифри на баркода посредством клавиатурата на екрана и се 
натиска бутон Потвърди  от клавиатурата. 
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Артикула се визуализира на екрана в Зона 1 

 
 

 
 

c. Ръчно маркиране по Арт.Номер. 
Маркирането се осъществява като пред Арт.номер се въведе знака „ .“, въвежда се 
номера и се натиска бутон Потвърди от клавиатурата. 

 

 

 
Артикула се визуализира на екрана в Зона 1

 
 

Забележки!!!  
 Текущо маркираният артикул показан на снимките може да бъде оцветен в различен цвят и 

с различен размер и шрифт. Настройката се прави през дизайнера на външният вид на ПОС 
(Regular Plu Item – за предходни маркираните артикули, Selected Plu Item – за текущо 
маркираният или селектираният артикул). 

 Артикулите продадени в промоция също може да бъдат оцветени в различен цвят. 
Настройката е описана във - II Настройки на ПОС за тъч, т.2b Външен изглед на файла 
Config_manager.docx. 

 Артикул може да бъде маркиран и от бърз бутон ако такъв е настроен (виж т.29.2). 

 Маркиране на артикул с количество 
Маркирането на повече бройки от даден артикул става с въвеждането на количеството и натискане 
на бутона * на клавиатурата. Бройките се изписват на екрана в Зона 5

. Маркирането продължава с маркиране на артикулите по 
начините описани в предходните точки. Съществува настройка която да предпази от маркиране на 
голямо количество по невнимание. Настройката е описана във - II Настройки на ПОС за тъч, т.2d 
Други настройки на терминала на файла Config_manager.docx. – (Флаг + параметър Изискване на 
потвърждение при въвеждане на количество по-голямо от: - поставянето на флага изисква 
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въвеждане на цифра за количество, над което ПОС-а извежда следното съобщение на екрана. 

 В случая зададеният праг е 1000.) 
 

 Изтриване на вече маркиран артикул: 
Съществуват няколко начина за изтриване на маркиран артикул: 

a. Изтриване на последен артикул. При маркиране последният артикул винаги е 
селектиран и е в удебелен шрифт (или различен цвят – виж предходната точка). 

 

 

 
 

За изтриването му е необходимо да натиснете 
функционалния бутон VOID 

 
 

 
 

b. Изтриване на предходно маркиран артикул 
За изтриването му е необходимо да се маркира артикула посредством посочването 

му на екрана или чрез използването на стрелките от Зона 5  

 

 

 
 

За изтриването му е необходимо да натиснете 
функционалния бутон VOID 

 
 

В зависимост от настройките е възможно да се отпечата бон със отказаният артикул. Настройката 
за това се намира в правилата за печат – т.нар. Контролни бележки (виж II Настройки на ПОС за 
тъч, т.2i Правила за печат на файла Config_manager.docx). 
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 Изчистване на цялата сметка.  

За изчистването на сметката от екрана се използва бутон . Натискането му е 
последвано от съобщение за потвърждение. 

 
 В зависимост от настройките е възможно да се отпечати бон с всички артикули, които са били 
в бележката и се отказват. Настройката за това се намира в правилата за печат – т.нар. Контролни 
бележки (виж II Настройки на ПОС за тъч, т.2i Правила за печат на файла Config_manager.docx). 
Ако се използва в отворена сметка, функцията не влияе върху предишните транзакции; 

 Служебно въвеждане на сума:  

 Въвежда се сумата от цифровата клавиатура (Зона 4) и се натиска бутона .  
Извежда се съобщение за потвърждение. 

 
 Отпечатва се бележка на принтера за въведената сума. При наличието на Фискален принтер 
сумата се въвежда в паметта на фискалното устройство. Ако принтера е служебен бележката е 
информативна. 

 Служебно извеждане на сума:  

 Въвежда се сумата от цифровата клавиатура (Зона 4) и се натиска бутона  . 
Извежда се съобщение за потвърждение. 
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 Отпечатва се бележка на принтера за изведената сума. При наличието на Фискален принтер 
сумата се въвежда в паметта на фискалното устройство. Ако принтера е служебен бележката е 
информативна. 

 Издаване на фактура.  
 Издаването на фактура по време на маркиране се осъществява посредством натискане на 

бутон  или . Системата изисква въвеждането на 
данните на клиента получаващ фактурата: 

. 
Ако клиента вече съществува в базата то данните му се визуализират. 

 
Въвеждат се данни в полето получател и се натиска бутона Потвърди. В екрана с бележката се 
появява Името на фирмата получател. 
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Ако клиента не съществува в базата се появява 
диалог за въвеждане на данните му.

 
 

След потвърждение се извежда екран за въвеждане на данните на клиента който се затваря 
(записват се данните) с бутона Потвърди. 

 
Бутона Въведи нов клиент при въвеждане на данните се използва само ако желаем да въведем 
данните и на друг клиент. След въвеждането на Булстата на клиента се появява малка стрелка 
натискането на която копира данните от ЕИК номера в полето ЗДДС със BG в началото. 

 
Същата операция може да се използва за копиране на полето МОЛ в полето Получател. 
 

 Покажи сума 

На бутона Покажи сума  е свързана функция която извежда в Зона 1 калкулираната 
сума на клиента заедно с отстъпки и др. Подобна функция е добавена и на етикета с надпис Сума: 
в Зона 2. 
 

 Приключване на сметката 
 Приключването на сметката се осъществява посредством бутоните за плащане. В системата 
могат да бъдат настроени различни бутони за плащане с различни функции. Посочените бутони са 
примерни. 
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Преди използването на бутона Плащане в брой задължително се въвежда сумата дадена от клиента 
за да може да се изчисли рестото (настройка на функцията на бутона). 
Бутона плащане с карта се използва за всички плащания с банкови карти. 
Бутон плащане с Ваучер се използва плащания извършени с Ваучери. 
Бутона  Други плащания извежда нова форма с всички възможни плащания, които са въведени в 
системата.  

 
Фиг. 4. Примерен форма с различни начини на плащане 

 
Смесено плащане може да се осъществи посредством въвеждане на сумата по едното плащане и 
натискането на съответния бутон последвано от въвеждане на останалата сума и натискане на 
другия бутон за плащане. Разпечатва се касова бележка с двата (или повече) видове плащания. 

 

 Издаване на дублиращ бон 
 Системата позволява издаване на дублиращ бон веднага след отпечатването на бележката. 
Натискането на бутона изпраща команда към принтера за отпечатването на дубликата. 
Задължително условие е принтера да е фискален. 
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 Смяна на количество 

 
Бутон с който се сменя количеството на вече маркиран артикул. Преди натискането му е необходимо 
да е избран конкретният артикул от касовата бележка в Зона 1. 

 

 Фискални отчети 

 
Натискането на бутона извежда екран с възможност за пускане на месечните и годишните отчети 
(Error! Reference source not found.). Екрана е примерен и зависи от типа на свързаното фискално 
устройство. Съществуват допълнителни настройки, с които може да бъдат деактивирани някой от 
бутоните в този екран, така че оператора да има ограничени функции. В случая е възможно да се 
блокира бутона за Дневен отчет с нулиране, който е задължително да се направи от бутона 
Приключване на деня. 

 
Фиг. 5. Екран за отчети от принтера 

 

 Тест Цена 

 
Бутона Тест цена показан на екрана извиква функция за търсене на артикул. При натискането му се 
отваря прозорец за търсене с различни опции. Може да се търси по Баркод, арт.номер, ном.номер, 
касово име или пълно име на артикула. Търсенето по подразбиране може да бъде указано в 
настройките. От екрана след намиране на артикула той може да се маркира с бутона Продажба или 
да се изведе информацията за него. 
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Фиг. 6. форма за търсене на артикул 

 

 Тегло 

 
Бутона се използва в случаите когато към терминала има свързана електронна везна, която да тегли 
количеството. Натискането на бутона активира функция за прочитане на теглото от везната и след 

прочитането го прехвърля като количество в Зона 5 на екрана . 
Необходимо е да се маркира артикул по начина описан в предходните точки.  

 Плодове и Зеленчуци 

  
Показаните на екрана бутони с Плодове и Зеленчуци са настроени с функция за отваряне на нов 
допълнително направен екран в който са добавени бързи бутони с конкретни артикули от 
съответните групи. Функцията е аналогична на тази използвана при бутона Допълнителни функции 
описан по-долу.  
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Фиг. 7. Допълнителни примерни форми с бързи бутони за маркиране на  артикули 

 

 Нулиране или Приключване на деня 

С натискането на бутона  или  се издава дневния фискален 
отчет при край на работния ден. Програмата извежда съответното съобщение потвърждението на 
което се занулява фискалното устройство и отчета на касовото място. 

 
Фиг. 8. Нулиране на отчета. 

 
Отчета се поставя в касовата книга за съответния ден. Пускането на отчета нулира отчета на 
терминала и на всички оператори. На екрана се появява самият отчет (по терминали и оператори) 
който може да се разпечати с бутона ПЕЧАТ. 
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Фиг. 9. Дневен отчет на ПОС. 

 

 Прекрати сесия 

 или  или  или  
При приключване на работа е необходимо оператора да прекрати своята сесия за работа и да се 
излезе от програмата. Тогава се използва посоченият бутон при което програмата се връща на 
началният екран за въвеждане на ново потребителско име и парола - Фиг. 2. 

 
 
 

Форма с допълнителни функции 
 

На основния екран има бутон  който отваря форма с допълнителни бутони и 
функции. 
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Фиг. 10. Форми с допълнителни функции. 

 

 Проверка за Неотпечатани бележки 

 
При грешка от принтера (липса на хартия и др.) е възможно дадена кухненска бележка да не бъде 
отпечатана. Натискането на бутона проверява за такива бележки за определен период назад и ги 
разпечатва. Периода е настройваем. 
 

 Смяна на Цена 

 
Бутон с който се сменя цената на вече маркиран артикул. Преди натискането му е необходимо да е 
избран конкретният артикул, като за да се смени цената е необходимо да са изпълнени 2 условия:  
 1. Артикула да е разрешен за смяна на цена  
 2. Касиера да има права да променя цени. 
 

 Смяна на ДДС 

 
Бутон с който се сменя данъчната група на вече маркиран/и артикул/и. Условието за използването 
на тази функция е едно: 
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 1. Артикула да е има въведена алтернативна данъчна група.  
 
Възможните опции при използването на функцията са две: 

1. Смяна на данъчната група на избран артикул. 
2. Смяна на данъчната група на всички артикули в сметката. 

В зависимост от използваните параметри може да се укаже коя от двете опции се ползва и 
допълнтиелно дали се променя фиксирано към основна или алтернативна данъчна група или е 
свободна смяна (само за маркирани артикули). 

 

 Свободна отстъпка. 

 
Бутон с който може да се зададе свободна отстъпка на последният маркиран артикул. Отстъпката 
може да бъде в диапазона 0.01 – 99,99%. Важно условие е оператора да има право да дава 
отстъпки. 

 

 Операторски отчет... 

 
Натискането на бутона извежда списък със всички неприключени оператори. 

 
Фиг. 11. Списък неприключени оператори. 

 
Натискането на бутона Показване на отчет генерира отчета на избрания касиер.  
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Фиг. 12. Отчет на оператор. 

 
В отчета се виждат всички операции - сл. въведените, сл. изведените, получени, налични суми по 
всички видове плащания. Виждат се и всички върнати стоки, отстъпки и др. Отчета може да бъде 
нулиран ако се използва бутона Нулиране на отчет. За целта е необходимо оператора да има 
съответните права. 

 Статус на карта 

 
С натискането на бутона и прочитане на карта се показва статуса на прочетената карта в системата 
за лоялност. 

 
 
 

 Връщане на стока (Издаване на Сторно бележка) 

27.1 Връщане на определени артикули 
От системата има възможност за издаване на сторно бележка (връщане на артикул/и). Тази 
операция се използва при връщане на пари на клиент, който връща закупената стока и носи 
фискален бон за нея. За да се направи тази операция е необходимо да се въведе системния номер 
на бона (има ги върху бележката) и да се натисне бутон Сторно – функцията на бутона е Преглед 
на стар бон. 

 или  
Ако оператора (касиера) има права се извежда съобщение за избор на основанието за сторниране. 
измежду трите типа посочени от НАП и да натисне бутона за потвърждение Потвърди или да откаже 
операцията с бутона Отказ.  
 

 
След избора на основание се отваря нова форма, в лявата част на която се появява вече 
направената покупка. Касиерът избира артикула/ите, който/които ще бъде върнат/и. В червеното 
поле са визуализирани бройките, които ще бъдат върнати. При директно посочване на артикула за 
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връщане се маркират всичките продадени бройки. При необходимост от връщане на различен брой 
от продадените е необходимо първо да се въведе число от клавиатурата и след това да се посочи 
артикула от сметката. Така в полето за връщане ще се въведе желаната бойка. Операцията може 
да се повтори с всички артикули който желаем да сторнираме от бона. 
 

   
След избора на артикулите, които желаем да върнем се натиска бутон „Връщане на избраният 
артикул“. На екрана се извежда допълнително информационно съобщение в което са посочени броя 
артикули които ще бъдат сторнирани и сумата на сторно операцията. 

 или  

 
След потвърждение на фискалното устройство се разпечатва сторно бележка за върнатата стока. 
Ако избраната бележка е фактура, то се разпечатва кредитно известие. Системата сама разпознава 
какъв тип бележка е необходимо да бъде разпечатана и основанието за връщане. Операцията 
приключва със съобщение за Успешно приключване на връщането. 
 
 

 
 
Ако сторно операцията се откаже, то софтуера ни връща в основният екран за продажбите.  
  
Важно!!! Всички сторнирани артикули се записва в базата с данни. Не е възможно сторниране на по-
голям брой артикули от тези във основната продажба. При опит за такова се извежда съответното 
предупредително съобщение. 

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

отчет на фискалното устройство съгласно изискванията на Наредба H18. 
 

 В случаите когато е започната не е намерен търсеният номер на бон или към този бон всички 
артикули вече са сторнирани, то се извежда следващото съобщение и програмата ни връща в 
екрана за извършване на продажби. 



        ТИС „Детелина” 
Модул „ПОС за тъч”    
 

22 
 

 

 
 

27.2 Сторниране на цял бон. 
За сторниране на целия бон има две възможности.  

1. Да се маркират всички артикули от визуализираният по начина описан по-горе бон и да се 
сторнират по указаният начин; 

2. Да се използва друга функция (Сторниране на бон със системен номер), която не 
визуализира бона на екрана, а директно го сторнира. И при този вариант е необходимо да 
се въведе системният номер на бона и да се натисне съответният бутон 

. Програмата извежда информационно съобщение на екрана 
,потвърждението на което разпечатва сторно бележка за върнатата стока и връща 
количествата в склада. 

 
 

 Поддръжка ELTRADE 

 
Тази функционалност е разработена за осъществяване на отдалечена връзка на служителите на 
Елтрейд с работното място. Натискането на бутона установява връзка с централата на Елтрейд. 
Предварително трябва да е въведен 4 цифрен номер посочен от техническата поддръжка на 
Елтрейд.  
 

 Смяна на работно приложение 
Съществуват няколко начина за смяна на активното приложение. Приложенията които разпознава 

софтуера се визуализират като икони в най - долната лента на екрана         

 . Най лесният от тях е с плъзгане на пръста наляво или надясно върху екрана. При това 
положение се получава преминаване (прелистване) между работещите приложения. Друг начин за 
преминаване е еднократно докосване върху иконата на съответното приложение. Сред 
разпознаваемите приложенията са: 

1. Административен клиент; 
2. БОС за тъч; 
3. Модул за проверка на билети от лотарията; 
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4. Модул за справки; 
5. Други специално разработвани приложения по изискване на клиенти. 

 Други функции които могат да бъдат добавяни 
В екраните на модула могат да бъдат добавяни множество допълнителни форми. Във всяка една 
от тях може да се добавят допълнителни бутони с множество различни функции. В следващите 
редове ще бъдат разгледани подобни функции. 

30.1. Търсене на артикул 

 или  
Бутона Артикули отваря нов екран върху който са разположени 20 бързи бутона с фиксирани 
артикули както и бутон Търсене на артикул позволяващ търсенето по различни критерии. 

 
Фиг. 13. Екран с бързи бутони за артикули 

 
Натискането на бързите (фиксирани) бутони директно маркира съответния артикул. 
Натискане на бутона Търсене на артикул отваря нов екран, в който може да се търси артикула 
по различни критерии (име, арт. номер, баркод...) който е описан по-горе. 
 

 

30.2. Бърз бутон за маркиране на артикул 

 или  или  
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Тези бутони могат се използват за маркиране на най продаваните артикули, или такива които 
са без баркод. Бутона винаги сочи и маркира точно определен артикул който е зададен в 
настройките.  
 

30.3. Бутон за отваряне на група 

 или  или  
Тези бутони се използват за отваряне и визуализация на артикулите от конкретна група. 
Визуализацията може да бъде в нова форма (екран) или в панел в същата форма в зависимост 
от настройките. Визуализират се артикулите които за предназначени за избраният терминал и 
не са забранени за продажба.  
Съществува друга функция аналогично на тази, която може да покаже само артикулите от 
групата които имат наличности. 

30.4. Издаване на фактура към вече издаден касов бон 
 

 Издаването на фактура към вече издаден касов бон е възможно до 5 дни след издаване на 
бона. Въвежда се системния номер на бона изписан върху касовата бележка (необходимо е да 
е поставена съответната отметка  - виж II Настройки на ПОС за тъч, т.2a Основни настройки 

на файла Config_manager.docx)  и се натиска бутона „Фактура към бон“  или 

. Излиза съобщение за въвеждане на данните на клиента получаващ 
фактурата. След това стъпките са идентични с тези на т.9 Издаване на фактура. Ако на клиента 
вече е издадена фактура, то се изписва следното съобщение: 

 
При потвърждение се разпечатва ново копие. 
 
Показва диалог за печат на фактура по съществуващ касов бон. Позволява печатането на 
фактура по касов бон издаден до 5 дни преди текущата дата. Ако към бона има фактура печати 
копие. Издаването на фактура е възможно само ако няма сторнирани артикули към бона. 

30.5. Отваряне на сейф 

 
Бутон който изпраща команда към принтера за отваряне на сейф. Може да бъде в явен вид или 

скрит като лого  или . Функцията работи само с някои модели 
фискални принтери. 
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30.6. Информация за артикул 

 
Бутон с който се извиква информацията за артикула. Може да се реализира като справка или 
посредством готова функция на ПОС. При справката предимството е че може да бъде 
допълнително оформен външният и вид. 

30.7. Отстъпки или надбавки 

 или  
Бутон с който се извиква списъка с предварително въведени отстъпки. Натискането му извежда 
следния екран.  

  
Фиг. 14. Списък с отстъпки. 

 
 
Отстъпката или надбавката показани в списъка могат да бъдат върху междинна сума или 
последен артикул. 
Като допълнителни бутони могат да се добавят такива с Отстъпка или Надбавка върху 
последен артикул или сума до момента. Може да се добави и бутон с функция за абсолютна 
(фиксирана сума) надбавка или отстъпка. С последната е необходимо да се внимава тъй-като 
може да се получи отрицателна сума, която софтуера ще откаже. 

30.8. Отваряне на сметка 

 
Функция която се използва основно в ресторантите за отваряне на сметка на клиента на която 
да се маркират всички поръчки. Бутона може да бъде настроен да отваря конкретен номер на 
сметка, или номер който се въвежда от клавиатурата. В зависимост от настройките на ПОС 
терминала отварянето на сметка може да бъда задължително или не (виж II Настройки на ПОС 
за тъч, т.2c Да/Не настройки на терминала – във файла Config_manager.docx). 

За да се покаже този екран е необходимо да са 
изпълнени следните условия:  
1. Да има маркирана стока  
2. Касиера да има право да дава отстъпки 
3. Да има въведени отстъпки или надбавки в 
административната част. 
 
 
Избира се необходимата отстъпка и се натиска 
бутона Потвърди. 
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30.9. Междинно приключване на сметка 

 
Функция пряко свързана с преходната. Използва се за междинно затваряне на отворена сметка 
с цел приключването и на по-късен етап. Към сметката в последствие може да бъдат добавяни 
нови артикули, както и да бъдат премахнати артикули от оператор с необходимите права. 
 

30.10. Списък отворени сметки 

 
Функция която показва екран със списък на отворените в момента сметки. В екрана има филтри 
за различни периоди, както и опции за преглед и отварянето на избраната сметка. Отварянето 
на екрана и прегледа на сметките са обвързани с правата на операторите. 
 

 
Фиг. 15. Списък отворени сметки. 

 

30.11. Списък приключени сметки 

 
Функция която показва списък с вече приключени сметки. Натискането на бутона отваря нов 
екран от който може да се търсят преглеждат и разпечатват приключените сметки. 
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Фиг. 16. Списък приключени сметки. 

30.12. Разделяне на сметка 

 
Функция която се използва за разделяне на сметки. Прехвърля артикули от една в друга сметка. 
За използването и е необходимо да се изпълнят следните стъпки: 

1. Отваря се новата сметка по начина описан в предходната точка. 
2. Набира се номера на сметката която желаем да се раздели. 
3. Натиска се бутона Разделяне на сметка 
4. В отворилият се нов екран се прехвърлят желаните артикули към новата сметка. 
5. Операцията се приключва със бутона Потвърди. 

 

 
Фиг. 17. Разделяне на сметки. 
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6. При потвърждаването сметките се записват както за били разделени и могат в 

последствие да се приключат. 

30.13. Обединяване на сметки 

 
Функция която се използва за обединяване (сливане) на сметки. Тази операция е обратна на 
предходно описаната и обединява артикулите от две сметки в една. За използването и е 
необходимо да се изпълнят следните стъпки: 

1. Отваря се едната сметка която желаем да обединим. 
2. Набира се номера на другата сметка. 
3. Натиска се бутона Обединяване на сметки. 
4. При потвърждение на появилото се съобщение артикулите от втората сметка се 

добавят към първата. 
5. Към сметката в последствие може да бъдат добавени (маркирани) нови артикули или 

да бъде приключена. 

30.14. Информация за сметка 

 
Функция която показва подробна информация за текущия бон – дата и час на отваряне, 
оператор, брой поръчки, артикули и др.  

30.15. Смяна на оператор на сметка 

 
Функция която позволява промяна оператора на отворена сметка. Възможните варианти за 
избор на оператора са два – посредством въвеждане на номера на оператора или посредством 
въвеждане на потребителско име и парола на новият оператор. Коя от двете опции ще се 
използва се задава в настройките. 

30.16. Задаване на брой клиенти 

 
Функция която се използва за въвеждане на брой клиенти (хора седящи на масата). Взема в 
предвид числото въведено от цифровата клавиатура преди натискането на бутона. Данните се 
записват в базата и може да се използват за определени справки. 

 

Преглед на готовите поръчки 
При работа в ресторантски режим и използването на кухненски монитор (допълнителен модул 
към ТИС Детелина), съществува възможност за информиране на касиерите (сервитьорите) да 
бъдат информирани при потвърждение на поръчката от кухнята. В долната част на екрана има 

икона за статус на поръчките в кухнята -  - има нови изпълнени поръчки,  - няма нови 
изпълнени поръчки. При потвърждение на поръчката от кухнята цвета на иконата се променя и 

става . За да се види коя поръчка е готова е необходимо е да се натисне върху иконата при 
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което се появява нов прозорец в който се визуализират последните приготвени поръчки с 
информация за оператора, сметката (масата) и ястието. Най-отгоре са последните потвърдени 
поръчки от кухнята. Посредством бутоните Up и Dn или с плъзгане на пръста по екрана нагоре 
и надолу върху частта с поръчките може да се прегледат и по-старите поръчки потвърдени от 
кухнята. Затварянето на прозорецa става с бутона Return, при което иконата в долната част се 

променя на . При необходимост отново може да бъде отворен прозореца и да бъдат 
прегледани готовите поръчки. 
 

 
 

30.17. Изход Система / Изключи терминал 

 или  
Съществуват две различни функции които могат да се използват за изход от системата.  
Първата извиква се диалог за изход от системата при който не се изключва (SHUT DOWN) 
компютъра независимо от настройката за изключване, а се затваря софтуера и се визуализира 
работният плот на Windows. 
Втората извиква диалог за изход от системата, при която изход се изключва (SHUT DOWN) ли 
не компютъра в зависимост от настройката за изключване.  

30.18. Модификатори 

 или  или  
Съществуват разработени две функции които показват модификаторите (допълнителната 
информация) за артикула. 
Първата се използва за задаване на предварително въведен модификатор за маркираният 
артикул. Извежда се екран в който за се посочат желаните модификатори. 
Втората е задаване на свободен модификатор за маркираният артикул. Показва се екран за 
въвеждане на свободен текст. 

30.19. Рецепта за артикул 

 
Функция която показва рецептата, по която е направен даден артикул. Информация се извежда 
за избрания (маркираният) артикул. 
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30.20. Количество за артикул 

 
Функция която извежда наличните количества по складове за избрания артикул. Функцията е 
достъпна или не в зависимост от настройките на оператора.  

30.21. Изпращане на съобщение към сървъра 

 
Извиква диалог за изпращане на съобщение до сървъра. Натискането на бутона извежда екран 
за изпращане на съобщение към сървъра (мястото на което се намира базата с данни). За 
улеснение има предварително въведени съобщения, но оператора може да въведе собствено. 
От сървъра към ПОСа също могат да се изпращат съобщения. 

30.22. Отваряне на форма 

 или  или    

  или   
Функция, която отваря нов  екран. Може да се използва с няколко различни опции, сред които 
дали да изисква въвеждането на име и парола на оператор за новият екран. В новоотвореният 
прозорец може да са валидни настройките на старият касиер или на новият ако е изискано 
въвеждането на нов потребител. 

 
 

30.23. Затваряне на форма 

 или  или   
Функция обратна на предходната. Затваря текущия екран. Обикновено всеки екран (форма) 
съдържащ някакви бутони трябва да има такъв бутон с който се затваря панела. 

30.24. Междинна разпечатка 

 
Функция която прави нефискална разпечатка на всички артикули маркирани в неприключена 
сметка (маса). На практика това е печат на сметка без приключване. Ако при натискане на 
бутона има отворена сметка се разпечатва тя. Ако няма отворена маса се разпечатва масата, 
с номер въведен от цифровата клавиатура. Разпечатката е възможна само на служебен 
принтер и съгласно изискванията на наредба Н18 не съдържа артикули, цени, както и 
допълнителните реквизити на фискалната бележка. 
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30.25. Преглед на стар бон 

 
Функцията позволява отварянето на стара бележка на екрана. ЗА целта е необходимо да се 
въведе системният номер на бона и да се натисне бутона. Използва въведеното число от 
цифровата клавиатура преди натискането на бутона. След визуализирането на бона има 
няколко възможни операции, които може да се извършат сред които: 
1. Връщане на избрани артикули (издаване на сторно бележка); 
2. Издаване на фактура към бона (виж тук); 
3. Отпечатване на стокова разписка към бона (на служебен принтер); 
4. Маркиране на целия бон отново (маркира всички артикули отново в нов бон); 
5. Отпечатване на служебно копие (в бележката не присъстват цени на артикулите съгласно 

наредба Н18). 
 

30.26. Връщане на артикул от стара бележка 

 
Функция за връщане на артикул от стара бележка (може да се използва след като старата 
бележка е вече намерена). При използване на функцията се генерира нова бележка с 
отрицателна сума. Начина и на използване е описан в т.26 Връщане на стока. 

30.27. Отложено генериране на кухненска бележка 

 
Функция с която може да се зададе закъснение (в минути) при печат на кухненска бележка. 
Използва въведеното число от цифровата клавиатура преди натискането на бутона. 

30.28. Промяна на количеството 

 или  
Функция с която може да се смени количеството за вече маркиран артикул. Нововъведеното 
количество се добавя към вече маркираното количество. Количеството за добавяне може да се 
зададе като параметър или да се въведе от цифровата клавиатура. 

30.29. Указване / Смяна на позиция на артикула 

 или  
Функция, която се използва за въвеждане или промяна на позиция на артикула в сметката. 
(Всички артикули маркиране след това приемат тази позиция). Като номер се ползва 
въведеното число от цифровата клавиатура. Позициите се използват за определяне на мястото 
на Артикула в бележката или фактурата. 
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30.30. Въвеждане на символи (данни от клавиатура) 

 
 Съществуват две функции, които могат да се използват за въвеждане на данни от 
клавиатурата. 
 Първата извежда диалог, в който може да се въвеждат символи от клавиатурния вход на 
компютъра. След въвеждане на информацията се извиква функцията за маркиране на артикул. 
За разлика от стандартната функция за маркиране на артикул тук може да бъде въвеждан и 
текст. Тази функция обикновено се използва за идентификация на клиентска карта, която 
съдържа символи различни от цифри в номера си. Може също така да се използва за маркиране 
на артикул по номенклатурен номер съдържащ нецифрова информация. 
 Втората функция се използва за въвеждане на фиксирана последователност от символи 
преди маркирането на артикул или използването на друга функция. 

30.31. История сметки 

 
Функция която показва информация за последните няколко приключени сметки (в един екран). 
В зависимост от направените настройки може да филтрира сметките за текущият оператор или 
терминал. 

30.32. Повторно маркиране (копие) на стар бон 
 

 
Функция която позволява дублиране на стар касов бон (вече зареден на екрана) в нов. 
Прехвърлят се: клиент, артикули, ръчни отстъпки! Плащанията не се прехвърлят! Цени и 
промоции са по текущи настройки! Ползва се когато искаме да сторнираме бона и да го 
преиздадем наново с някои корекции. 

30.33. Плащане на цялата сума 

 
Функция за автоматично плащане на целия бон. Сумата за плащане е равна на общата сума на 
бона. Рестото винаги е 0. 

30.34. Плащане на определена сума 

 или  
Функция, с която се извършва плащане на определена сума към бона. За сума се използва 
сумата въведена от клавиатурата. Ако няма "определена сума" се плаща целия бон. 
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30.35. Плащане с отстъпка 

 
Функция, която се използва за плащане на целия бон с автоматична отстъпка. Като параметри 
могат да се задават типа плащане, сумата върху която се прави отстъпката и стойността на 
отстъпката. Ако сумата в бона е по-голяма от втория параметър то отстъпката се калкулира 
само до тази сума. Тази функция работи само с фискален принтер. 

30.36. Плащане с Ваучер 

 или  
Функция, която се използва при необходимост от плащане с ваучери и тяхното проследяване 
като серийни номера. За използването и е необходимо да бъдае настроено разплащане с 
ваучери. При натискане на бутона за този тип плащане се появява нов екран с възможност за 
въвеждане на серийният номер на ваучера или сканирането на баркода му, след което за 
въвеждане на сумата на ваучера. В зависимост от настройките има възможност сумата да бъде 
фиксирана, със свободно въвеждане или да бъде прочитана от баркода. 

  
 

 
Фиг. 18. Плащане с Ваучери. 

 

30.37. Сторниране на последния маркиран бон 

 
Функция която се използва за сторниране на последния маркиран бон. 
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30.38. Меню за стол 

 
 

Съществуват няколко различни функции които са свързани с менютата генерирани в базата с 
данни. В зависимост от настройките, може да се визуализира менюто за текущия ден или за 
следващия, както и да се филтрират менютата спрямо часа на извикване (дали да се покаже 
само текущото меню или всички менюта за деня). За улеснение на потребителите е добавена 
възможност за групиране по артикулна група. 

30.39. Доставки по домовете 

 
Функцията Доставки по домовете е подобна на функцията за издаване на фактура. 
Използването и изисква въвеждане на същите параметри както при фактура (име на клиента, 
адрес, телефон и др.), и разпечатва бон с поръчката на клиента и въведените данни които могат 
да се използват за доставката. 

30.40. Принтери 

 или  
 

Функциите свързани с принтерите са няколко. Посредством различни параметри може да се 
извършат следните действия с принтера: 

1. Да се отвори екран за настройки на комуникацията с принтера; 
2. Да се свери часовника (за устройствата които имат часовник); 
3. Да се пускат отчети (за устройствата които поддържат такива); 
4. Да се изпрати команда за отваряне на сейф; 
5. Да се изпрати команда за копие на последен бон; 
6. Да се пусне дневен финансов отчет. 

Голяма част от функциите се поддържат само от фискалните устройства. За различните видове 
служебни принтери функциите са неприложими. 

 

30.41. Везни 

 или  
 

Функциите свързани с електронните везни също са различни. Посредством тях може да се 
отвори прозореца за настройки на връзката с вената, или да се извика диалог за прочитане на 
теглото от нея. Втората функция предотвратява грешките при въвеждане на теглото от 
оператор. 
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30.42. Дисплеи 
 

 
 

Както и при електронните везни и при дисплеите има различни функции свързани с 
управлението на дисплеите. Посредством тях може да се извикат настройките за управление 
на дисплея или да се изпише междинната сума на сметката върху него. 

 

30.43. Карти / Разплащания с карти 

 
 

Функциите свързани с  картите са много голям брой. Някои от тях зависят от типа на картите 
които се ползват. Могат да се използват както за връзка с банкови терминали на които да се 
извърши плащане с карта, така и за карти за отстъпка или карти за вътрешнофирмени 
разплащания. 
Сред функциите са: 

1. Извикване на диалог за настройки на плащанията с карта; 
2. Преглед на статуса на картата; 
3. Извикване диалог за ползване на отстъпка с карта от картова система; 
4. Извиква администраторския интерфейс на разплащанията с карта; 
5. Извиква диалог за извличане на лимити при отстъпка с карта от картова система. 

Максималната отстъпка за артикула идва от сървъра за разплащания; 
6. Добавяне на сума към картата за разплащане; 
7. Извикване на диалог за плащане с картата. 

30.44. Системи за лоялност 

 
Както и при разплащанията с карти и тук функциите са много и зависят от използваната система 
за лоялност. Сред функциите са: 

1. Показване на информация за картата; 
2. Извикване диалог за прочитане на картата и използването и от системата за лоялност; 
3. Извикване на администраторския интерфейс; 
4. Извеждане на отчетите на системата за лоялност; 
5. Проверка на статуса на системата за лоялност; 
6. Проверка на връзката със системата за лоялност; 
7. Извикване на диалог за настройка на връзката със системата за лоялност. 

 

30.45. Операторски отчети 
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Функция свързана с отчетите на операторите. Позволява извеждането на екран на отчета на 
всички или на определен касиер.  

 

30.46. Отчети на терминала 

 или  
 

Функциите свързани с отчетите на терминала са няколко. Посредством тях може да се пусне 
отчет за оборота на конкретният терминал или на всички терминали. Също така може да се 
пусне справка за неприключените отчет - тези които не са занулени в текущия момент 
(поддържат се отчети на всички терминали и на всички оператори).  

 

30.47. Предишни отчети 

 
 

Съществуват функции свързани с предходно пуснатите отчети. Посредством тях има 
възможност за показване на предния отчет на терминала (преди последното нулиране), 
предния отчет на терминала + оператори (преди последното нулиране), както и последния 
отчет на текущия оператор или на всички оператори. 

30.48. Зануляване на терминал 

 или  
 

Функциите свързани със зануляването на терминала са две. 
1. Зануляване на оборота на всички оператори; 
2. Зануляване на оборота на всички терминали. 

Начин за използването им е описан в началната част на документа (виж тук). Съществува 
разлика между двете понятия Нулиране и приключване на деня. При нулиране има възможност 
за зануляване на конкретен отчет (оператор, терминал, всички оператори или всички 
терминали) без да е задължително да се пуска дневен отчет на фискалното устройство. При 
Приключване на деня е задължително освен нулирането на отчетите да се пусне и отчет от 
фискалното устройство. В зависимост от начина на работа на обекта може да се поставят 
различни бутони с различни функции за зануляване така че максимално да се улесни 
отчитането на оборотите. 

30.49. Покажи активни приложения 

 
 

Функция която полазва лентата със задачи на Windows и позволява превключването към други 
активирани приложения. 
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30.50. Стартирай външна програма 
В приложението има разработена функция която позволява стартирането на външно 
приложение – друга програма. В зависимост от параметрите може да се стартира 
минимизирано (без да се вижда) или нормално (върху текущият работен екран). Примери за 
подобни приложения са дадени в следващите точки. 

 
 

Други възможности 

30.51. Връзка с техниците на Елтрейд ООД 

 
 

Специално разработено приложение което позволява свързването на оператор на Елтрейд към 
работната станция от която е стартирано. Използва се при необходимост от отдалечена помощ. 

30.52. Анкети  

 
Функция с която се стартира специално разработено приложение за анкети. Бутона е активен 
само ако има маркирани артикули и се използва точно преди приключване на сметката. 

30.53. Приложение за отчитане на работното време 

  
Към ТИС Детелина има разработено приложение, което служи за отчитане на работното време. 
Посредством бутоните за Пристигане на работното място (начало) и Напускане на работното 
място (край) може да се следи времето през което служителят е бил на работното място.  

30.54. Импорт поръчка и Изтриване на поръчка 

   
Бутоните се използват за изтегляне на поръчка генерирана във външна система. Натискането 
на първият бутон извежда екран за въвеждане на номера на поръчката тя се изтегля от 
външното приложение и се зарежда на екрана. Оператора няма възможност за промени. Може 
единствено да я приключи със съответният вид плащане избран от клиента. Посредством 
вторият бутон поръчката може да се изтрие. Настройката за осъществяване на подобна 
функционалност е описана в т. II Настройки на ПОС за тъч, т.2g Интерфейси на файла 
Config_manager.docx)   
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 Съобщения и грешки. 
При всяка една от функциите за добавяне на артикул (директно маркиране, маркиране с баркод, 
бутон за избор на артикул , избор от артикулна група), при функциите за приключване на сметката 
и извършване на сторно операция, при разделяне на сметки,  приложението проверява за наличие 
на фискално устройство съгласно изискванията на наредба Н18 и при липса на такова извежда 
съответното съобщение и операцията се прекратява до възстановяване на връзката. 
 

 
 

До възстановяването на връзката статуса на притнера е променен на  и в горната част от 

сметката се появява съобщение  .  
 
При приключване се прави отново проверка и при липса на свързаност се извежда съответното 
съобщение, при което продажбата остава на екрана до избор на някой от описаните варианти за 
приключване. 
1.1 Проверка и отстраняване на грешката на фискалното устройство за да може да продължи 

работа и да отпечата касовият бон. 
1.2 Замяна на фискалното устройство с друго за да може да се отпечата фискален бон и 

работата да продължи. При този вариант започнатият бон е с УНП от първото фискално 
устройство и се отпечатва с него върху второто. 

1.3 Отказ на започнатият бон, при което всички артикули от бона ще се отбележат в базата с 
данни като анулирани. 
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 Съобщението Грешка принтер се появява и при липса на връзка към някой от кухненските 
принтери като вместо FP е изписано името на принтера който не е достъпен. 

. 
 
При определени ситуации е възможно прекъсването на връзката по време на отпечатването (при 
свършване на хартията, прекъсване на връзката с НАП и др.), при което се появява някое от 
следващите съобщения. Необходимо е да се направи нов опит за приклюването на бона натискайки 
бутона „Отново“. Ако връзката с принтера е възстановена и грешката отстранена, то бележката ще 
бъде отпечатана на ФУ и приключена. В противен случай е необходимо да се направи опит за 
отстраняването на грешката съгласно гореописаните точки. 

 

 или  

 Версия на програмата. 
Версията на приложението се визуализира при стартирането му. Всички версии след 6.0.0.0 
отговарят на изискванията на наредба H-18.  
 

 
 
Описание на версиите: 
6.0.0.0 – Версия отговаряща на изискванията на наредба H-18 
6.0.2.0 – Версия с добавени алтернативни данъчни ставки съгласно промените в закона за ДДС 


