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Модул Изписване / Продажби.
1. Същност и стартиране на модула
Модул Изписване / Продажби се използва за изписване на прости или съставни артикули
(рецепти). Операцията изписване винаги се прави за артикули от определен склад, на конкретна
дата, към определен клиент (контрагент), данните за което се попълват във формата за ново
изписване (виж т.2 Ново изписване). Стартирането на модула е аналогично на това на останалите.
Възможните варианти са:
От основния модул:
 Избира се от меню Операции / Изписване/продажби;

Фиг. 1.

Стартиране на модул Изписване / Продажби

или


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

Фиг. 2.



Стартиране на модул Изписване / Продажби

Друг начин:
Чрез стартиране на файла SaleClient.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS или
негови препратки в други директории на потребителя.

При всяко стартиране на модул Изписване, програмата прави проверка дали потребителя,
който го стартира има право да работи с него. Ако се извиква от основния модул Административен
клиент, то се подразбира, че потребителя на модула ще бъде същия, който е и на основния модул.
Ако обаче се стартира чрез файла SaleClient.exe, програмата ще иска потребителско име и парола.
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Фиг. 3.

Стартиране на модул Изписване / Продажби

Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението:
“Нямате права за работа с този модул”.

Фиг. 4.

Съобщение за грешен потребител.

Правото за работа на потребител с модул Изписване / Продажби, е отбелязано в настройките
на потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка
пред Модул Изписване в списъка Достъп до функции, както и до съответните складове в полето
Достъп до складове. (виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла AC_settings.docx)
При липса на достатъчно права е възможна смяна на оператора използвайки опцията от менюто
Файл / Прекрати сесия
- където в скобите е изписан текущият активен
оператор. Извежда се прозореца на Error! Reference source not found. където е необходимо да
въведем потребителското име и паролата на оператора с който желаем да отворим модула.
Ако модула се стартира за първи път, то е необходимо той да се инициализира (виж.
Първоначално инициализиране на модулите, във файла с настройките AC_settings.docx). Ако
тази стъпка не е била направена, то модула го няма в списъка Достъп до функции, при задаване
на операторите на системата. Това означава, че не са били зададени права на операторите да
работят с него и след инициализирането му трябва администратора да даде разрешение на
потребител да работи с модула. Необходимо е да се прегледат настройките на операторите.
При отваряне на прозореца на модула, обикновено в долната му част е отворен прозореца артикули.
Неговият изглед може да бъде променян от менюто Номенклатури / Настройки външен изглед, с
поставяне и махане на отметки пред съответните полета (Фиг. 5).В модула има достъп също и до
номенклатурата Контрагенти, работата с които е описана във файла на Административният модул
Admin_client.docx - т. IV Работа с контрагенти.
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Фиг. 5. Настройки външен изглед.

Важно!!! Ако към модула няма свързано фискално устройство, то при пускане се визуализира
следващото съобщение (Фиг. 6), което означава че няма да могат да бъдат генерирани изписвания
с плащане в брой.

Фиг. 6. Предупреждение за отсъствие на фискално устройство.

2. Ново изписване
В тази точка се коментира попълването на полетата и прехвърляне на артикулите при
стартиране на модула без предварително избрани артикули. Другия вариант на работа е
коментиран в т. 3 Започване на изписване с предварително избрани артикули.

2.1. Задаване на стойности на полетата за ново изписване
При отворен модул, ново изписване се започва като се избере от неговото меню Операции /Ново
изписване
. Други начини са с бутон
, който е втория от лентата с бутоните
под главното меню или с клавиш F2 на клавиатурата. В резултат на кое да е от тези три действия
се отваря прозореца за ново изписване, който изглежда като на Фиг. 7 и в него трябва да се попълнят
полетата.
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Фиг. 7.

Прозорец за ново изписване

Този прозорец няма да се отвори ако няма тип документ, настроен така, че да отговаря на
изискванията на модула. Тогава програмата ще изведе съобщението: “Нямате нито един документ
в номенклатурата “ДОКУМЕНТИ” в модул “Административен клиент” Фиг. 8. Потребителя трябва да
направи настройките в основния модул и едва тогава да продължи. Това е така, защото при правене
на изписване винаги се генерира изходен документ, и трябва да бъде зададен документ, за който
има настроен т.нар файл – образец. За модул изписване тези файлове се намират в директорията
..\DetelinaBOS\Templates\SalesTml. Как се задават и какво е значението им е описано във файла с
настройките, AC_settings.docx, т. 4.7 Документи. Документа може да бъде данъчен или не.

Фиг. 8. Предупредително съобщение за липса на настроени документи

Значението на полетата за попълване (или отбелязване), в отворилия се прозорец за ново
изписване са следните:
 Документ – трябва да се избере типа на документа, с който ще бъде изписана стоката.
Избира се от падащия списък появяващ се при натискане на стрелката в дясно от полето.
Наличните в него възможности зависят от направените настройки на документите (виж.
файла с настройките, AC_settings.docx т. 4.7 Документи). Стойността по подразбиране е
първата от списъка;
Внимание:
Чрез модул изписване могат да генерират фактури (опростени или данъчни). За целта в
номенклатурата “Документи” трябва да бъде указано, че дадения документ е данъчен, да се избере
файл образец за него, който да е в директорията ..\DetelinaBOS\Templates\SalesTml и да се настрои.
Номерата на данъчните документи са различни от тези на не данъчните. За данъчните документи
програмата генерира автоматично последователни номера, но потребителя може да ги промени ако
желае. Това става с бутона

, който се намира в дясно от полето за датата. С него се отваря

прозореца от Фиг. 9, въвежда се новия номер и се потвърждава с бутон
.
Първоначално, номера на първия данъчен документ се задава в модул Административен
клиент, от Настройки / Системни / Настройки на сървъра, в полето Брояч на „данъчните”
изходящи документи в страницата Сървър.
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Фиг. 9. Смяна номера на данъчен документ.

Ако потребителя използва опцията за промяна на номера на документ, сам носи отговорност
ако се получи дублиране.
Номерата на не данъчните документи не могат да се променят. При опит за такава промяна
системата извежда предупредително съобщение „Не можете да променяте номера на неданъчен
документ“ показано на Фиг. 10.

Фиг. 10. Смяна номера на неданъчен документ.

Във формата на изписването за артикулите показана по долу на Фиг. 13 има полета Ед. цена и
Ед. цена (с ДДС). Ако документа, който се използва не е данъчен стойностите в тези две полета са
еднакви. Ако е данъчен, в едното е единичната цена на артикула без ДДС, а в другото – с ДДС






От дата – датата, на която се прави извеждането от склада. По подразбиране това е
текущата, но може да бъде променяна в минало или бъдеще време. Задава се с бутона
, намиращ се в дясната част на полето. Малките стрелки
и
се използват за движение
между месеците, а големите
и
между годините (съответно левите към минали месеци,
а десните бъдещите). След избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. Датата
може да бъде въведена и посредством клавиатурата;
Склад – избира се от падащия списък, след натискане на стрелката в дясно от полето. Ако
са налични няколко склада, то това е зададено администратора в настройките
(AC_settings.docx, т. 4.6 Складове). Както е упоменато по-горе достъпа до складовете се
задава за всеки един оператор в неговите права. При правенето на изписване трябва да се
окаже, в кой склад ще се въвежда стоката. За цялата операция той е един и трябва да се
зададе още преди прехвърлянето на първия артикул в нея, защото след това полето става
недостъпно за корекции. Стойността по подразбиране е първата в списъка;
Контрагент – фирмата (или лицето), на което се продава. Трябва да бъде зададен преди
прехвърлянето на първия артикул. Задава се по същия начин както при доставка (виж файла
Delivery.docx)

При избор на контрагент трябва да се знае:

Може да се избере контрагент и от двата типа – клиент или доставчик;

При изписването се взима в предвид процента отстъпка ползващ избрания контрагент
(попълнен в полето Отстъпка при създаване или редактиране на контрагента);

Ако контрагента, който избран има задължения (от предишни изписвания), името му се
изписва с червено;

Всяко изписване увеличава общия оборот и броя на покупките на контрагента за който
се изписват артикулите.
7

ТИС „Детелина”
Модул „Изписване / продажби”

В този прозорец може още:
Ако избрания контрагент трябва да се редактира, преди да се направи изписването. Това
може да стане отново от бутона за избор на контрагент и избор на Редакция на контрагенти. Така
ще се отвори прозорец, в който ще може да се променят данните на текущо избрани контрагент.
Докато е активен модула Изписване, последната възможна опция в падащото меню на
бутона за избор на контрагент, е последния задаван контрагент.
Останалите елементи на прозореца са:
 Основание – причината поради която се прави изписването. Избира се от падащия списък
на бутона в дясно от полето. Стойностите в него зависят от зададените в настройките на
Причините за корекции на наличности (виж файла с настройките AC_settings.docx, т. 4.9
Причини за корекция на наличности);
 Забележка – това е полето, в което, ако потребителя желае може да добави някаква
допълнителна информация;
 Тотал прод с ДДС – показва общата продажна сума на артикулите с ДДС, като се има в
предвид и процента отстъпка. Може стойността в полето да е във валута, която е
предварително зададена в основния модул. При изчислението на сумата във валута се
използва последния въведен за нея курс (справка за използване на валути – виж описанието
на основния модул Admin_client.docx т. Валутни курсове)
 Тотал прод с ДДС, лв – продажната сума с ДДС и задължително в лева. Това ще бъде
крайната сума за документа при приключването му преизчислено в лева ако се използва
друга валута.
 Тотал прод.без ДДС – показва общата продажна сума на артикулите без ДДС, като се има в
предвид и процента отстъпка, който ползва контрагента;
 Тотал покупна с ДДС – показва общата покупна сума на артикулите с ДДС. Може стойността
в полето да е във валута аналогично на описаното по горе поле.
Полетата за сумите по изписването (Тоталите), се попълват автоматично от програмата при
прехвърлянето на артикул в прозореца на изписването.
В заглавният блок има още няколко допълнителни параметъра (отметки), които могат да се
използват:
Флаг Отстъпка/Надбавка за документ – добавя или установява отстъпка върху артикулите от
документа. Начина на използване е описан в т. 2.5 – Приключване на изписването.
Флаг Добавяне на артикулите в списък за печат на етикети – добавя артикулите от изписването
в списъка за печат. Работата с тези списъци е разгледана в файла Aditional_operation.docx.
Флаг Експорт на документа към друг обект (през FTP) – използва се при изпращане на стока
между обекти с еднакви бази данни. Начина на използването му е описан в т.4.
ВАЖНО!!! Последното поле УНП: се попълва автоматично при прехвърлянето на първият
артикул за продажба. УНП номера представлява автоматично генериран Уникален Номер на
Продажбата съгласно изискванията на наредба Н18.

2.2. Съобщение при липса на фискално устройство.
Както е упоменато по-горе, още при отваряне на модула или при започване на ново изписване едно
от задължителните условия на наредба Н18 е генерирането на УНП номер, за което е необходимо
наличието на фискално устройство. При липса на активно такова се появява съобщението на Error!
Reference source not found., при което е необходимо да се възстанови връзката с фискалното
устройство преди да се направи нов опит.

Фиг. 11. Грешка при започване на изписване.
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Ако въпреки всички предупреждение желаем да продължим отново е възможно да бъде отворен
екран за ново изписване Фиг. 7, но при опит за добавяне на артикул се вузиализира грешката от
Фиг. 12. За продължаване на работа е задължително да се провери свързаността на фискалното
уствойство и неговото правилно функциониране.

Фиг. 12. Грешка при генериране на уникален номер на продажбата

2.3. Прехвърляне на артикул за продажба
a. Указване на артикулите.
Преди да се прехвърли артикула, трябва да бъде намерен. Търсенето е както в прозореца
Артикули, във всички останали модули на програмата. Накратко, необходимо е:


Да бъде отворен прозореца на артикулите (с бутон
меню);



Да се избере дали търсенето да е само в текущата избрана папка




(бутона пред полето за търсене, имащ вид на една или няколко папки в зависимост от
избрания вариант);
Да се избере критерий за търсене;
Да се зададе стойност за търсене и да се потвърди с Enter.

, от лентата с бутоните под главното
или във всички папки

За повече информация относно търсенето на артикул – виж т. 2.2 Търсене на артикул в модул
Доставки. Разбира се потребителя може да намери необходимите му артикули и с преглеждане на
групите.
В прозореца на артикулите може още след като се намери артикул да се провери наличното му
количество преди изписването с бутона
или знака за умножение на
клавиатурата.
След като е намерен артикула, той се прехвърля в прозореца за изписване по начин аналогичен
на прехвърлянето при доставки:
 Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат
бутон, артикула се “влачи” към прозореца за ново изписване. Бутона се отпуска когато
курсора на мишката е вече в прозореца (бялото поле). При отпускане на бутона се отваря
прозорец Изписване на количество за артикул (работата в него е коментирана в
следващата подточка).
При прехвърляне чрез “влачене” се използва ляв бутон на мишката, ако е избран един артикул и
десен бутон, ако са избрани няколко. Може да се използва и следния подход:


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

, намиращ се в

При маркирани няколко артикула, след натискане на съответния бутон се отваря прозореца за
изписване на количество за първи артикул от списъка. След като се въведат данните за него и се
потвърдят ще се отвори прозореца за следващия от артикулите. За кой артикул се отнася в даден
момент прозореца за добавяне на количество се вижда от заглавната му лента.

9

ТИС „Детелина”
Модул „Изписване / продажби”

b. Прозореца изписване на количество за артикул
Прозореца за изписване на количество за артикул изглежда като на Фиг. 13. В него основно се
въвежда изписваното количество, но е необходимо да се прегледат и останалите полета:
 Частта Артикул – това е информационна част. Освен в заглавната лента и в нея се вижда,
кой артикул се изписва. Има информация за номер, име на артикула и склад, от който се
изписва;
 Частта Количество – в първото поле – Налично се вижда наличното в момента на изписване
количество в съответния склад. В следващото поле – Изписано трябва да се въведе
изписваното количество. То може да се зададе и в някоя вторична мерна единица. Това
става като от падащия списък на съседното поле се избере желаната мерна единица, а в
първото поле Изписано се въведе количеството в избраната мерна единица. Програмата
изчислява автоматично количеството в основната единица и го записва в долното поле
Изписано:;

Фиг. 13. Изписване на количества за артикул



В частта Цени – потребителя може да зададе, коя цена да се използва при изписването, като
избере една от опциите – продажна на дребно, продажна на едро или покупна. Избора се
прави като се натисне бутон на мишката върху желаната цена. По подразбиране се използва
цената на дребно. Има възможност за избор и на опцията По ценова листа. Ценовите листи
трябва да бъдат предварително въведени. Начина на въвеждане на ценовите листи е
описан в т.III Настройки на системата, 4.11 Ценови листи на файла AC_settings.docx. При
избор на контрагент, който има прикачена ценова листа отметката е поставена автоматично
на тази опция и ценовата листа е избрана. В долната част на прозореца има съобщение
. При смяна на ценовата листа на такъв
клиент съобщението става
при
липса
на
ценова



листа

в

картона

на

клиента

, докато
съобщението
е:

. Избраната за първият артикул настройка се
използва и при всички останали артикули, като има възможност за корекция.
В частта Продажна цена – може да се види окончателната цена, като в нея се взима под
внимание отстъпката, ползвана от контрагента. Също така е възможно да се въведе друга
цена (а не да се използва някоя от съществуващите в частта Цени). Това става в полето
Продажна:. Цената може да бъде и във валута, при което се преизчислява цената в лева и
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в полето Продажна, лв е окончателната за артикула. При въвеждане на цена директно в
полето за улеснение може да се използват и следните опции:
o Бутона , който се намира преди полето с продажната цена. Натискането му отваря
нов прозорец в който е въведена текущата продажна цена, както и прозорец за
въвеждане на процент отстъпка (със знак минус -) или надбавка върху нея. След като
са въведени данните, калкулираната цена се изписва в екрана и може да бъде
потвърдена с бутона Потвърди
или отказана с бутона Отказ
. При потвърждение калкулираната цена се прехвърля в полето Продажна:.

Фиг. 14. Калкулатор на продажната цена.

o

Бутона
въвежда в полето Продажна: средно претеглената цена от последните
доставки, които могат да се видят от следващият бутон. Също така се записва в
полето Коментар: списък с номерата на доставките, във основа на които е
калкулирана цената.

o

Бутона
, извежда списък с последните доставки на този артикул достатъчни да се
покрие желаното за изписване количество (въведено в полето Изписано:). В
справката може да се използва функцията за търсене използвайки бутона
. Начина на търсене е аналогичен на описаният в т.
Дневници на основният модул Admin_client.docx. Съществуват и две опции за
филтриране в справката, които са в долната част – отметката за склад ‘…..‘, където
в кавичките е избраният за изписването склад, както и от доставчик ‘…..‘, където в
кавичките е избраният за изписването контрагент. Поставянето на едната или
другата отметка (може и на двете) автоматично филтрира списъка спрямо желаните
данни.

В частта Продажна цена има още две полета Отст. / Надц.: и Закр-е: . Ако потребителя не
променя продажната цена, в полето за отстъпка / надбавка е стойността на отстъпката, която
използва контрагента. В противен случай стойността в полето се променя. Възможно е също
потребителя да зададе друга стойност в това поле, при което автоматично ще се промени цената
на артикула. Въведената положителна стойност е за надценка, а за отстъпка трябва да се въведе
отрицателна.
Ако потребителя иска да използва друго закръгление (различно от 0.01) за конкретния артикул,
то тогава трябва да избере стойност от падащия списък на съответното поле (в долната дясна част
на прозореца). Възможните закръгления са от 0.0001 до 1000.
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Полето Данъчна група: позволява промяната на данъчната група при изписване на артикула.
Избора в падащият списък появяващ се при натискане на бутона
е измежду данъчните групи
въведени в програмата. По подразбиране е основната данъчна група от картона на артикула, но
може да бъде избрана всяка една от въведените. Използвайки възможността за смяна на данъчните
групи може да се създадат документи с едни и същи артикули с различно ДДС в зависимост
необходимостите.
Последното поле е Коментар: и може да се използва за въвеждане на допълнителна
информация за съответният артикул. В случая с използването на бутона
с номерата на доставките, от които е получена изчислената цена.

, там се записва списък

c. Задаване на партиди
При работа с артикули на които се следят партидите бутона
става активен и е възможно да
се избере конкретната партида от която са изписаните артикули. Натискането му отваря екран с
наличните партиди от конкретният артикул Фиг. 15.

Фиг. 15. Изписване на артикул работещ с партиди

От списъка се намира партидата от която желаем да изпишем и се избира посредством двоен клик
с десния бутон на мишката върху избраната партида. Отваря се прозорчето от Фиг. 16, в което
трябва да се избере желаното количество от конкретната партида. Прозореца на резервирането се
затваря с бутона Потвърди
, а при натискане на бутона Отказ
резервацията се отказва. Избора на партидата може да бъде направен и с избор на опцията
от менюто появяващо се на десен бутон на мишката или натискане на бутона Ins на
клавиатурата.

Фиг. 16. Резервиране на партида за артикул

След потвърждаване на избраната партида реда с нея се оцветява в червено. При необходимост
от избор на количества от няколко партиди операцията се повтаря до запълване на бройката
въведена в полето Изписано: на Фиг. 13, като остатъчните количества които трябва да се резервират
се визуализират в прозореца на Фиг. 16 в реда Оставащо от изписването:. В предходния ред
Изписано: се визуализира количеството изписано в документа. При опит за въвеждане на по-голямо
количество за резервиране от изписаното се визуализира грешката от Фиг. 17, и софтуера ни връща
за корекция на количеството. След като е резервирано (избрано) коректното количество прозореца
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ТИС „Детелина”
Модул „Изписване / продажби”

за избор (резервиране) на партиди се затваря с бутона Затвори
и номерата на
партидите от които ще се отнемат количества се изписват в полето срещу бутона .
Ако количеството по партиди е по-малко от въведеното за изписване количество, то програмата
допълва партидите с тази партида, която е заприходена първо (работи по метода FIFO – първи
влязъл, първи излязъл). Отказ на резервирана партида става в прозореца на Фиг. 15. За целта е
необходимо реда с партидата да бъде избран, и да се избере опцията
от
менюто появяващо се на десен бутон на мишката, при което резервираното за операцията
количество се освобождава и реда се оцветява отново в черно. Може да се използва и клавишната
комбинация Ctrl+Z. При необходимост операцията се повтаря за всички резервирани партиди.

Фиг. 17. Предупредително съобщение

При натискане на бутон

в екрана на Фиг. 13, артикула се прехвърля в прозореца

на изписването и съответно сумата за плащане към него се увеличава. Ако се избере
артикула няма да бъде прехвърлен. При маркирани група артикули за прехвърляне бутона
, отказва прехвърлянето само на текущия.
d. Особености
При прехвърляне се имат в предвид следните настройки за артикула:
1. Забранен за продажба в минус (т.е. забранен за продажба при отрицателно налично
количество). Ако наличното количество в склада в момента на изписването е положително
може да бъде изписано количество по-малко или равно на наличното. А ако наличното е
нула или отрицателно - артикулът не може да бъде изписан. При опит да се изпише
количество по-голямо от наличното програмата ще изведе съобщението: ”Не можете да
изпишете количество по-голямо от наличното.” и няма да позволи прехвърлянето на
артикула.

Фиг. 18. Изписване на артикул с недостатъчно количество

При нулево налично количество в склада ще се изведе съобщение като на Фиг. 19 още при
опит за прехвърляне на артикула и няма да се отвори прозореца за изписване на количество.
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Фиг. 19. Изписване на артикул забранен за продажба в минус

2. Не е забранен за продажба в минус . Без значение какво е наличното количество в склада и
изписвания артикул е:
- прост артикул (продукт) – наличното му количество намалява, т.е. може да стане
отрицателно, ако се изпише количество по-голямо от наличното.
- съставен артикул (рецепта) – намалява се наличното количество на съставния артикул,
ако то не достига, то разликата се взима от количествата на артикулите участващи в
рецептата, независимо от типа им, т.е. дали са прости или съставни.
3. Ако артикулът работи само с цели количества, могат да се изписват само цели количества.

Фиг. 20. Изписване на артикул работещ с цели количества

4. Артикулът е забранен за продажба – генерира се уведомяващо съобщение, но артикулът
ще може да бъде изписан, ако потребителя го потвърди.

Фиг. 21. Изписване на артикул забранен за продажба

5. Максимален процент отстъпка на артикула – ако този процент е по-малък от процента
отстъпка ползващ избрания контрагент програмата отново ще изведе предупреждаващо
съобщение, но потребителя ще може да го изпише ако желае.

Фиг. 22. Изписване на артикул с ограничен % отстъпка

2.4. Редакции преди приключване на изписването
Потребителя може да прави корекции преди приключване на изписването (преди да избере
запис със или без печат), ако забележи, че цена или количество за артикул не са коректни. Това
става по следния начин:
 Избира се артикула в прозореца на изписването;
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С двойно щракване на ляв бутон на мишката върху него се отваря прозореца за изписване
на количество (Фиг. 13). Другия вариант е да се натисне десен бутон на мишката и от
появилото се меню да се избере Редактиране
;
В прозореца за изписване на количество (Фиг. 13) се правят необходимите корекции и се
потвърждават с бутон Потвърди

.

2.5. Изтриване на артикул преди приключване на изписването.
Преди да е приключено изписването има възможност да бъде изтрит артикул. Изтриването на
артикула става с избирането му, натискане на десен бутон на мишката върху него и задаване на
Изтриване
от появилото се меню. Програмата извежда съобщение: “ Желаете ли да
изтриете артикул ‘___‘ от изписването?” и очаква потвърждение или отказ. В апострофите е името
на артикула, който ще бъде изтрит.
Вместо избор на Изтриване от менюто на десния бутон, може да се използва клавиш Delete на
клавиатурата.

Фиг. 23.

Премахване на артикул от изписването

2.6. Приключване на изписването.
При приключване на изписването съществуват няколко допълнителни опции, които може да
се изберат при попълването на заглавния блок преди приключване на документа.
 Флаг Отстъпка/Надбавка за документ. Поставянето на този флаг активира опция (бутон
) с възможност за добавяне на допълнителни отстъпки или надбавки в документа.
Опциите между които може да се избира са следните:
o Установяване
на
%
отстъпка
за
целия
документ
- избора на тази опция установява %
отстъпка, който се дава от въведената при прехвърлянето цена.

Фиг. 24. Установяване % отстъпка за документ

o

Установяване

на

%

надценка

за

целия

документ

- избора на тази опция установява %
надбавка, който се дава от въведената при прехвърлянето цена.
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Фиг. 25. Установяване % надбавка за документ

o

Наслагване на % отстъпка
- избора на тази опция добавя
% отстъпка върху вече въведената (ако има такава) на заложената
при
прехвърлянето цена.

Фиг. 26. Добавяне % отстъпка за документ

o

Наслагване на % надценка
- избора на тази опция добавя
% отстъпка върху вече въведената (ако има такава) на заложената
при
прехвърлянето цена.

Фиг. 27. Добавяне % надбавка за документ

Избора на всяка една от тези стойности отваря нов прозорец за въвеждане на съответната
стойност. Въведеният процент трябва да бъде между 0% и 99.99%. При въвеждане на стойност
извън този диапазон или некоректни данни се извежда съобщение за грешка (Фиг. 28) и софтуера
отказва въведената стойност. Необходимо е желаният процент да бъде въведен отново.

Фиг. 28. Грешка при въвеждане на неподходяща стойност за отстъпка/надбавка




Флаг Добавяне на артикулите в списък за печат на етикети – добавя артикулите от
изписването в списъка за печат. Работата с тези списъци е разгледана в файла
Aditional_operation.docx.
Флаг Експорт на документа към друг обект (през FTP) – използва се при изпращане на стока
между обекти с еднакви бази данни. Начина на използването му е описан в т.4.

Преди приключване потребителят може да прегледа също така и въведените партиди на
артикулите, ако при въвеждането са зададени такива. Това става с натискане на бутона Преглед
партиди
, при което се извежда нов прозорец, в който във вид на справка са показани исканите
данни за партиди.
Както и при останалите модули изписването също може да бъде приключено по два начина - с
отпечатване или без.
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a. Запис без печат.
Продажбата се записва без печат с избор на бутон
, при което програмата
извежда съобщение: “Желаете ли да приключите изписването?” Фиг. 29. То трябва да се потвърди,
за да се изведе прозореца за плащане към продажбата.

Фиг. 29. Съобщение при приключване на изписването

В противен случай, ако се откаже с бутон No, потребителя ще бъде върнат в прозореца на
изписването и може да продължи въвеждането на артикулите, да запише операцията по-късно или
да я откаже. Когато се потвърди съобщението, програмата извежда прозорец Плащане Фиг. 30. В
него има следните полета:

Фиг. 30. Плащане на изписване









Платена сума – в това поле потребителя трябва да въведе сумата, която контрагента плаща
в момента на изписването. По подразбиране програмата предлага пълната сума за
плащане. Ако се въведе по-малка, по-късно може да се направи доплащане (виж т.6.1
Доплащане към изписване). Сумата може да бъде въведена във валута. Тогава програмата
автоматично изчислява сумата в лева и показва в следващото поле – Платена сума, лв.
Платена сума, лв. – информационно поле което показва платената сума в лева, не се
попълва от потребителя.
Оставаща сума – показва оставащата сума за доплащане, ако има такава (ако няма
стойността на полето е нула). Полето е информационно и не се попълва от потребителя.
Тип плащане – стойността на това поле се избира от падащия списък, наличен при избора
на стрелката в десния му край. Налични избор в него зависи от въведените типове
плащания в настройките на основния модул. Най-често типа на плащането е в брой.
Забележка – това е поле, в което потребителя може да въведе допълнителна, необходима
му информация относно плащанията.
Дата на падеж – поле в което се въвежда срока за плащане на документа. Датата на падеж
се използва за следене на плащанията в редица специално разработени справки.

Настройката за връзка с фискалното устройство, плащането по подразбиране както и отметката
за платената сума може да бъдат зададени в настройките на модула (виж Config_manager.docx,
Настройки за БОС, т.3).
След като потребителя потвърди плащането (бутон Потвърди
) се
разпечатва бележка за платената сума на фискалното устройство, изписването се записва и
прозореца й се затваря. Ако в полето платена сума бъде въведено 0 то няма да бъде отпечатана
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бележка. Такава няма да бъде отпечатана и ако избраният начин на плащане е от тип неизискващ
задължително издаване на касов бон (по Банка).
ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на наредба H-18 приключването на операцията
изписване с плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на
фискално устройство.
Ако междувременно (от момента на започване на изписването до момента на
приключването) свързаното фискално устройство бъде премахнато (дефектира), то при опит за
приключване се визуализира съобщението на Фиг. 31. Потвърждението му прави нов опит за връзка
с фискалното устройство. Ако връзката е възстановена, то изписването се записва и прозореца се
затваря. Ако на съобщението от Фиг. 31 отговорим с НЕ, то се извежда ново съобщение Фиг. 32 и
програмата ни връща в основният прозорец на изписването. Възможните варианти за изчистването
му са няколко.
1. Възстановяване на връзката с фискалното устройство и нов опит за приключване.
2. Отказ на документа при което той ще се запише в базата с данни като сторниран.

Фиг. 31. Съобщение за липса на връзка с печатащото устройство

Фиг. 32. Съобщение за липса на връзка с печатащото устройство

b. Запис с печат.
За запис с печат се избира бутона
, при което се преминава отново (като при
запис без печат) през прозорците за потвърждаване на приключването на изписването и за
плащането към него. След потвърждаване на плащането излиза информативен прозорец че
доставката е записана (Фиг. 33), след което в зависимост от направените настройки за печат
софтуера ще използва различни варианти за отпечатване през различни шаблони. При опцията Без
печат не се отпечатва никакъв документ, независимо че сме избрали да продължим с бутона Запис
със печат
. При всички варианти независимо от това дали се е разпечатал
документ или не документа е записан в базата. Възможно е повторното му отпечатване като се
използват дневниците за намирането му (виж Дневници към изписвания).
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Фиг. 33. Информационно съобщение

Ако в прозореца Плащане (Фиг. 30Error! Reference source not found.) се избере бутона
, изписването няма да бъде приключено (няма да се запише и съответно няма да има
платена сума към нея). Потребителя ще бъде върнат в прозореца с данните за изписването и ще
може да прави корекции и допълнения по нея, евентуално да я запише по-късно или да я откаже
окончателно. След приключване на документа и неговото разпечатване, ако в настройките е
заложена работа с партиди то излиза следното съобщение:

Фиг. 34. Информационно съобщение

Потвърждението на съобщението ще разпечати т.нар. „Партиден лист“ със информация за
въведените партиди, срокове на годност и т.н. При отказ системата не разпечатва нищо.

2.7. Отказ от изписване преди приключването му.
Бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на операцията или
предпечатен преглед връщат потребителя в основния прозорец на изписването и той може да
прави корекции. Ако желае да откаже изцяло продажбата трябва да избере бутона за Отказ
в този прозорец (на самото изписване). Другия вариант е да затвори прозореца с по
стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл или клавишната комбинация Alt+F4. В
резултат на всяко от тези действия програмата ще изведе съобщение: ”Имате започнато ново
изписване. Желаете ли да го откажете?”. При потвърждението му операцията ще бъде окончателно
отказана, но ще бъда записана в базата с данни като анулирана съгласно изискванията на наредба
Н18.

Фиг. 35. Информационно съобщение

3. Започване на изписване с предварително избрани артикули
Прозореца за правене на ново изписване може да бъде отворен с предварително избрани
артикули. Предимството на този начин е, че не се прави прехвърляне, но артикулите трябва да са
от една група или да се търсят измежду всички артикули в папката Всички артикули. Както е
споменато в т.1 Същност и стартиране на модула, отварянето на прозореца за ново изписване става
по следния начин:
 В прозореца Артикули на модул Административен клиент се маркират артикулите, за
които ще се прави изписването (за да се маркират няколко артикула при натиснат клавиш
Ctrl на клавиатурата се посочват с ляв бутон на мишката отделните артикули);
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От главното меню се избира Артикули / Операции над избраните артикули /
Изписване/продажба.

Фиг. 36. Стартиране на изписване



В следствие на това се отваря прозорец Данни за изписване No:; който изглежда като на
Фиг. 37.

Фиг. 37. Данни за изписване







В отворилия се прозорец трябва да се попълнят полетата и да се потвърдят, за да може да
се продължи нататък. Това да данните, общи за изписването– Документ, Дата, Склад,
Контрагент, Основание. Попълват се по същия начин, както е обяснено в т.2 Ново
изписване;
След потвърждаването им се отваря целия прозорец за изписването и в него са избраните
артикули. Количествата им за изписването са нула. С редактиране на всеки артикул по
отделно се въвежда количеството му за съответното изписване. Артикул се редактира след
като се избере и с двойно щракване на мишката (или след натискане на десен бутон на
мишката и избор на Редактиране от появилото се меню), при което се отворя прозореца за
Изписване на количество (Фиг. 13). Редакцията на артикул е описана в т.2.3.
След въвеждане на количествата, изписването се записва по същия начин.

4. Експорт на документ към друг обект (през FTP)
Опцията за експорт към FTP се използва при обмяна на данни (изписване) с друг обект или при
използване на Централизирано управление. За да се използва опцията за експорт на доставка от
FTP е необходимо предварително да бъдат изпълнени няколко условия:
 Да бъде разрешена обмяната на файлове през FTP (или локална директория), като са
направени съответните настройки през модула за конфигуриране на системата (виж
Config_manager.docx, Настройки за БОС, т.4);
 Да бъде отворен нов документ за Изписване по начина описан по-горе.
Ако са изпълнени горните условия е достатъчно да се постави отметката Експорт на документа към
друг обект (през FTP) преди да се приключи документа. За улеснение отметката може да се
установява автоматично, но за целта в настройките на модула е необходимо да бъде указано
предварително за кой документ е необходимо да се установи (виж Config_manager.docx, Настройки
за БОС, т.4).

20

ТИС „Детелина”
Модул „Изписване / продажби”

Фиг. 38. Експорт на документ към ФТП

След експортирането се извежда информационно съобщение за успешен експорт на документа
(Фиг. 39), след което прозореца с изписването се затваря.

Фиг. 39. Съобщение за успешен експорт на документ към ФТП

В случай на неуспешен експорт на екрана се показват различни съобщения като това на Фиг. 40. В
такъв случай е необходимо файла да бъде генериран и изпратен отново.

Фиг. 40. Съобщение за неуспешен експорт на документ към ФТП

За повторното изпращане на документ към FTP е необходимо да се изпълнят следните условия:
 Да бъде намерен и маркиран документа който желаем да експортираме използвайки някой
от дневниците. Начина на търсене и работата с дневниците е описан във файла
Admin_client.docx т.Дневници.


От бутона Функции в дневника

да се избере опцията Експорт към FTP сървър

(за друг обект)
.
Програмата извежда предупредително съобщение „Желаете ли да експортирате документ с No …“,
потвърждението на което отново минава през описаните по-горе опции, като при успешен експорт
се визуализира съобщението на Фиг. 39, а при неуспешен това на Фиг. 40.

5. Експорт към файл (*.dxp)
Опцията за Експорт към файл *.dxp може да бъде използвана при обмяна на стоки между два обекта
работещи със ТИС Детелина, но задължително с еднаква номенклатура. За експорт в такъв файл е
необходимо да бъдат изпълнени следните условия:
 Да бъде отворено Ново Изписване;
 Да бъде попълнена заглавната част на документа по начина описан в т.2.1;
 Да бъдат прехвърлени артикулите със съответните количества по начина описан в т.2.2.
След като са изпълнени посочените условия се натиска бутона Експорт към файл (*.dxp)
, намиращ се в долната част на прозореца до бутоните за приключване.
Програмата отваря прозорец в който трябва да укажем мястото и името на файла в който да
запишем изписването, след което извежда информационното съобщение от Фиг. 41, в което е
посочено името и мястото на което е генериран файла.
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Фиг. 41. Съобщение за успешен експорт на документ във файл

При този експорт не се прехвърлят партидите на артикулите независимо дали са указани в самия
документ. Процеса продължава със стъпките описани по-горе до приключване на документа (виж т.
2.5).

6. Справки за изписвания
Работата със справките в модул Изписване / Продажби е аналогична, като във основния модул
Административен клиент (виж описанието му). В модула могат да бъдат извикани само справки,
които се отнасят за него. Извикват се от менюто Справки, като в стандартната инсталация
присъстват само двете основни справки показани в следващата таблица.
Справки
 Изписване - Обобщена справка за всички артикули
 Изписване - Обобщена справка по артикули за избран контрагент

7. Дневници към изписване
Извеждането на дневниците за изписване е както за всички останали операции Основните
действия с дневници (избиране на дневника, задаване на периода, сортиране, настройки на
колоните и т.н.) се извършват по същия начин като при извикване от основния модул. В модул
изписване дневниците се избират от менюто Дневник изписване и са описани в следващата
таблица. Особености има само при правене на корекции върху документите: доплащане,
редактиране, сторниране, коментирани в следващата част.
Дневници
 Дневник – заявки за изписване
 Дневник – изписване по дата на въвеждане за всички артикули
 Дневник – изписване по дата на въвеждане за избран контрагент
 Дневник – изписване по дата на падеж за всички артикули
 Дневник – изписване по дата на падеж за избран контрагент
 Дневник – плащания към изписвания
 Дневник – изписвания обобщено
 Преглед на редактирани изписвания
 История редакция на БО документи

8.1.

Доплащане към изписване.

За да се направи доплащане към изписване, след като е генериран дневника, трябва да се
намери конкретното изписване, към което ще се прави доплащането. Може да се използва
произволен дневник, но може би най-удобен би бил “Дневник – плащания към изписвания.” За да се
намери желаното изписване могат да се използват филтрите (за офис, склад, документ, само
редовни) и функцията за Търсене по:
. След като е намерен документа
трябва да се избере (избира се някое негово поле с бутон на мишката или с движение със стрелките
на клавиатурата) и от бутона
се избира Доплащане
. Така се отваря
прозорец Доплащане към изписване No: (Фиг. 42). В прозореца има информация за изписването:
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контрагент, дата, платена сума и оставаща сума (изписана в червено). Има също по един ред са
всяко направено плащане до момента.

Фиг. 42. Доплащане към изписване

За да се направи доплащане се избира бутон Доплащане
. Отваря се прозорец
Доплащане към изписване No:ххх, изглеждащ като на Фиг. 43. С “ххх” е отбелязан номера на
изписването. Прозореца изглежда по същия начин като прозореца за плащане при приключване на
изписването. В полето Платена сума се въвежда сумата за доплащане програмата по
подразбиране предлага оставащата за доплащане сума.

Фиг. 43. Доплащане към изписване

След потвърждаване на операцията с бутона Потвърди
, се разпечатва бележка
за платената сума, доплащането е записано и прозореца й се затваря. Може да бъде отпечатан
вътрешен документ за доплащането, ако потребителя потвърди съобщението: “Желаете ли да
отпечатате доплащането?” което излиза при потвърждаване. Доплащането може да бъде
извършено на няколко пъти в зависимост от условията. Тогава в полето платена сума трябва да се
въведе сумата която се плаща в момента и софтуера изчислява остатъчната сума и я визуализира
в полето Оставаща сума.
При възникване на грешка при отпечатването на бележката се появява съобщението от Фиг.
44, потвърждението на което ни връща в екрана на изписването за нов опит за запис и разпечатване
на бележката. Едва след разпечатването на бележката изписването се записва в базата с данни.
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Фиг. 44. Грешка при отпечатване на бележка от модул изписване

Ако избраната доставка е изцяло платена, бутона
в прозореца с
информацията за доставката ще бъде сив и избирането му ще бъде невъзможно.
ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на наредба H-18 приключването на операцията
изписване с плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на
фискално устройство.

8.2.

Сторниране на плащане

Сторнирането на определено плащане се налага в няколко случая.
1. При необходимост от редактиране на документ за изписване, към който има
направени плащания
2. При необходимост от сторниране на конкретно плащане по някаква причина –
Неправилна сума, избор на грешен тип на плащането и др.
За сторниране на плащане е необходимо в прозореца на Фиг. 42, да бъде избрано плащането което
е необходимо да бъде сторнирано и се натисне бутона Сторно на плащане
.
Аналогично на сторнирането на обикновена продажба се извежда екран за избор на основанието за
сторниране измежду трите типа посочени от НАП и да натисне бутона Сторно
откаже операцията с бутона

или да

.

Фиг. 45. Избор на тип на сторно бележката

След избор на типа на сторното и натискане на бутона Сторно
, плащането се сторнира
и се отпечатва Сторно бон на фискалното устройство. При липса на фискално устройство се
извежда съобщението от Фиг. 44 и програмата ни връща в екрана на Фиг. 42, където след
възстановяването на връзката с фискалното устройство можем да направим нов опит за сторниране
или да откажем операцията. При опит за сторниране на вече сторнирано плащане се извежда
следното съобщение Фиг. 46 и операцията се отказва.
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Фиг. 46. Предупредително съобщение при сторниране

Важно: При сторниране на плащане към документ, в който има артикули от различни данъчни групи
е възможно програмата да изведе нов екран (Фиг. 47), в който да се въведе сумата за сторниране
по всяка от данъчните групи. Едва след посочването на сумите и натискане на бутона Потвърди се
разпечатва сторно бележката и плащането ще бъде сторнирано.

Фиг. 47. Съобщение при сторниране

8.3.

Редактиране на изписване

За да се редактира изписване трябва първо да бъде намерено в подходящ дневник в модул
Изписване. За намирането му в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и
функцията Търсене по:

. След като е намерен документа, той се избира и от

бутона
се задава Редактиране
. Тъй като редактирането е тежка
операция се препоръчва да няма клиенти на POS терминалите. Затова програмата извежда
предупредително съобщение (Фиг. 48) и очаква потвърждение. Докато не се потвърди, изписването
няма да бъде редактирано.

Фиг. 48. Предупредително съобщение за редакция на изписване
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Ако към избраното изписване има направени плащания програмата извежда информационно
съобщение че е необходимо първо да бъдат сторнирани плащанията, преди да се извърши
редакцията. Ако няма такива се преминава към сторнирането.

Фиг. 49. Информационно съобщение за редакция на изписване

Ако има плащания по документа за изписване и потвърдим съобщението се отваря екрана за
плащане или сторниране (Фиг. 42), където е необходимо да се сторнират всички плащания по
начина описан по-горе, след което да се направи нов опит за редактиране.
Важно!!! Редактирането на данъчни документи е опция която е забранена по подразбиране.
При опит за редактиране на такова се извежда съобщението на Фиг. 50.

Фиг. 50. Съобщение за забранена редакция

Да редактира или сторнира изписване може само оператор, който има дадени права за това,
посочени в настройките му в модул Административен клиент (виж AC_settings.docx).
Ако оператора няма право да редактира изписване при избор на функцията, програмата ще
изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието
В следствие на извършените действия (ако оператора има права) се отваря прозореца за
изписване, в който трябва да се въведат промените. Може да се редактира:
 Датата на изписването (полето Дата);
 Контрагента;
 Основанието за изписване;
 Забележката;
 Да се промени количеството, цената на изписването или партидата, както и закръглението
и отстъпката. Това става като се избере артикула и след това се натисне десен бутон на
мишката. От появилото се меню се избира Редактиране

.
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Фиг. 51. Редактиране на артикул от изписване

Така се появява прозорец (Фиг. 51), в който се нанасят корекциите в съответните полета и се
потвърждават. Друг начин за отваряне на формата за корекции е с двойно натискане на ляв бутон
на мишката върху избрания артикул. Сред полетата които може да се редактират е и Коментар в
което може да се добави информация за причината за редакцията;
Не може:
 Да се изтрива артикул от изписването. Може да му се зададе нулево доставено количество,
но той все пак ще присъства в документа на изписването. Използването на бутона Delete на
клавиатурата, привидно изтрива артикула, но всъщност установява количеството му на 0,
нещо което може да се установи при преглед на редактираните документи;
 Да се коригира партида без да е увеличено количеството. При опит за намаляване излиза
предупредително съобщение Фиг. 52. При намаляване на количеството софтуера сам
коригира изписаните партиди по FIFO метода;

Фиг. 52. Предупредително съобщение при редакция на партиди в изписване



Да се намали количеството на артикулите или цената при вече платено изписване.
Условието за редакция в тази ситуация е крайната сума на документа след редакцията да
бъде по-голяма от предходната.
Като допълнителна информация след като е отворен документа за редакция, може да се
изведе информация за историята на промените на текущо избраният документ посредством бутона
намиращ се долната част на екрана при бутоните за запис. Натискането му отваря екран с
информация за всички редакции на избраният документ, в която може да се види кога е правена
редакцията, от кой компютър и от кой потребител.
Ако потребителя, иска да се откаже от извършване на действието Редактиране, може да
направи това с бутон

в прозореца за редакция.

Приключването на редакцията става по начина описан в т.2.5 Приключване на изписването.

8.4.

Сторниране на изписване.

За да се сторнира изписване както и при редактирането описано по-горе трябва, то първо да
бъде намерено в подходящ дневник в модул Изписване. За намирането на документа в
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генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и функцията Търсене по:
. След като е намерен, се избира и от бутона
Сторниране

се задава

.

Да сторнира изписване може само оператор, който има дадени права за това, посочени в
настройките му в модул Административен клиент.
Ако оператора няма право да сторнира изписване при избор на функцията, програмата ще
изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на действието.
Програмата отново извежда предупредително съобщение Фиг. 53, че сторнирането е тежка
операция и е добре на терминалите за продажба да няма клиенти, след потвърждението на което
ще се извърши сторнирането.

Фиг. 53. Предупредително съобщение при сторниране на изписване

Аналогично на операцията по редактиране, ако към документа има направени плащания се
извежда съответното съобщение за тяхното сторниране. Едва след това документа ще бъде
сторниран. Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното съобщение,
което трябва да се потвърди и потребителя ще бъде върнат в прозореца на дневника.
За сторнирано изписване не може:
 Да се извърши доплащане;
 Повторно да бъде сторнирано.

8.5.

Преиздаване на изписване

Преиздаването на изписване е препечатване на документа му. Не е възможно да бъдат правени
промени по документа. За да се преиздаде изписването трябва да се намери в някой от дневниците
в модул Изписване. За намирането му в генерирания дневник отново могат да се използват
филтрите и функцията Търсене по:
избира и от бутона

. След като е намерен документа, той се

трябва да се избере последната функция в списъка Преиздаване

. Отпечатва се нов документ напълно идентичен с този отпечатан при създаването
на документа (ако е бил отпечатан такъв). При работа с партиди е софтуера извежда съобщение,
чието потвърждение разпечатва партиден лист. Ако такъв не е необходим разпечатването може да
се откаже.

8.6.

Копиране на изписване

С цел улеснение на работата с документите при въвеждане на еднотипни такива, системата
позволява копирането на всеки един документ. За да се копира документ за изписване трябва първо
да бъде намерен в подходящ дневник в модул Изписване, което е аналогично на предходните
функции. За намирането и в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и
функцията Търсене по:

. След като е намерен документа, той се избира и от

бутона
се задава Копиране
. Извежда се нов прозорец аналогичен с
този при Ново изписване с предварително избрани артикули Фиг. 37, с тази разлика че данните в
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него са попълнени с цел улеснение. След редактирането на данните (ако е необходимо), прозореца
се затваря с бутона Потвърди
.
След потвърждаването им се отваря целия прозорец за доставката и в него са всички артикули
от предходния документ. Количествата им за изписване, както и цените са същите като в предходния
копиран документ. С редактиране на всеки артикул по отделно може да се редактира количеството,
продажната цена или данните за партидите. Артикул се редактира след като се избере и с двойно
щракване на мишката (или след натискане на десен бутон на мишката и избор на Редактиране от
появилото се меню) и се отвори прозореца за Изписване на количество (Фиг. 13).
След редактирането на количествата и/или цените (ако е необходимо), изписването се записва
по описаният по-горе начин (виж т.2.5 Приключване на изписването).

8. Запис във временен файл
При работа с много дълги документи в ТИС Детелина има възможност за временен запис на
документа с цел предотвратяване на загубата на данни. В модул Изписване това се прави
последния начин:
 След като е попълнен заглавният блок и са прехвърлени част от артикулите от главното
меню на модул Доставки се избира Операции / Запис във временен файл
. Отваря се екран в който да се посочи името на файла и
мястото в което да бъде записан. Файла е с разширение *.txp. След като се запише файла
софтуера извежда съобщение „Успешен експорт във файл --------------.txp”, където с -------.txp
е изписан пътя и името на създаденият файл.

Фиг. 54. Записа на документ във временен файл



След потвърждаване на съобщението прозореца се затваря от и отново се визуализира
екрана с изписването, като имаме възможност за допълването и редактирането му преди
да бъде приключено, както и за нов запис във файл ако е необходимо.

9. Зареждане от временен файл
При използване на предходната опция програмата създава файлове с разширение *.txp, които
могат в последствие да се заредят отново в изписване. За да се използва тази опция е необходимо
да се изпълнят следните дейности.
1. Да бъде отворен нов (празен) документ за изписване.
2. Да се избере функцията Зареждане от временен файл
от
главното меню на модул Изписване / Операции.
3. Програмата зарежда всички предходно записани данни, сред които са артикули с количества
и цени, клиент, документ, дата на документа и др.
След зареждането на файла изписването може да бъде допълнено и редактирано и приключено
по начините описани в предходните точки.
При опит за зареждане от временен файл, при условие че отвореният документ не е празен се
извежда съобщение, при потвърждението на което не се коригира започнатият документ.
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Фиг. 55. Зареждане от временен файл

10. Импорт от поръчка за изписване
Изписване може да се направи от предварително направена поръчка за изписване
(издадена от модул Поръчки). Това става по следния начин:
 Избира се в модул Изписване, от главното меню Дневник операции / Дневник – заявки за
изписване;
 Във отворилият се дневник, който първоначално е празен, потребителя избира (от бутона
) период, за който да се генерира дневника за да намери
необходимата му поръчка;


Избира се поръчката от изведения в дневника списък и от бутона



следната функция – Импорт на поръчка
;
Отваря се екран за избор на склад. По подразбиране е Склад 1 – Основен склад. Прозореца
се затваря с бутона Потвърди

избира

за да продължи процеса, а при избор на бутона

Отказ
, софтуера затваря започнатата операция и ни връща в екрана на
Дневник – заявки за изписване.

Фиг. 56. Импорт на заявка за доставка



В следствие а тези действия ако е избран бутона Потвърди
се отваря
прозорец като за ново изписване с попълнена заглавна част. Полето за контрагент е
попълнено с контрагента избран в заявката. Той може и да се промени. Датата, типа на
документа и основанието също могат да бъдат променяни. Не може да се промени склада,
за склад е избран зададения в заявката. Могат да бъдат добавяни други артикули и да бъдат
променяни количествата и цените на заявените, както и партидите на тези артикули които
работят с такива.
Изписването се приключва по същия начин, както обикновено изписване(виж т. 2.5).

11. Импорт на данни за изписване от файл
Изписване може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат.
Името му е SaleImport.txt и се намира в директорията ..\Administrator\Temp. При стартиране на
модула Изписване с предварително избрани артикули, този файл се създава автоматично. Дори и
след това операцията да бъде отказана файлът съществува и може да бъде импортиран, т.е. не е
необходимо да се започва отново същото изписване, а може само да е направи импорт на този
файл.
След като файла вече съществува, импортирането става като от главното меню на модул
Изписване се избере Операции / Допълнителни / Импорт от файл. Отваря се прозорец като при
стартиране на модула с предварително избрани артикули и от тук нататък стъпките до записването
на изписването са същите.
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12. Импорт от файл
Изписване може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат.
Името му е SalesImport.txt и се намира в директорията ..\Administrator\Temp. При стартиране на
модула Изписване с предварително избрани артикули, този файл се създава автоматично. Дори и
след това операцията да бъде отказана файлът съществува и може да бъде импортиран, т.е. не е
необходимо да се започва отново същият документ, а може само да се направи импорт на този
файл.
След като файла вече съществува, импортирането става като от главното меню на модул
Изписване се избере Операции / Допълнителни / Импорт от файл. Отваря се прозорец като при
стартиране на модула с предварително избрани артикули и от тук нататък стъпките до записването
на изписването са същите.

13. Импорт от избран файл
Изписване може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат.
Софтуера обработва три различни вида файлове с разширения *.txt, *.ddc и *.html. Името на файла
и местоположението му нямат значение. От значение е само разширението и това съответният
формат да е спазен.
Импортирането става като от главното меню на модул Изписване се избере Операции /
Допълнителни / Импорт от избран файл
. Отваря се прозорец за избор
документ в който е необходимо да се открие и посочи необходимият файл.

Фиг. 57. Избор на документ за импорт

Файловете с разширение *.ddc се създават при работа в мобилни терминали за данни в офлайн
режим.
Файловете с разширение *.txt се създават при стартиране на модула Изписване с предварително
избрани артикули, което е описано в предходната точка. Файлове в този формат може да се
създадат и чрез използване на функцията експорт към файл от дневниците.
Файловете с разширение *.html….
След избора на конкретният файл се отваря прозорец като при стартиране на модула с
предварително избрани артикули и от тук нататък стъпките до записването на доставката са същите.

14. Импорт мобилни документи
14.1.

Намиране на документа

Импорта на мобилни документи е операция, която се използва при работа с мобилни терминали
при изготвяне на изписвания. За използването на тази функционалност е необходимо през модул
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Изписване да се стартира опцията от Операции / Допълнителни / Импорт на мобилни документи
. Отваря се прозореца от Фиг. 59Error! Reference source not
found.. Първоначално прозореца е празен и е необходимо да се избере периода, в който са
въвеждани документите, като това се прави от бутона
от
предварително дефинираните. Когато списъка с документи е вече изведен на екрана, върху бутона
е изписан периода за който е – пример:
. Като се избере отново бутона,
може да се зададе нов период. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-кратките
периоди. Какви са периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки / Складови
номенклатури / Времеви периоди (виж файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди). Ако
потребителя желае друг период трябва да избере Произволен период, в следствие на това се
отваря прозореца от Фиг. 58Error! Reference source not found.. Потребителя може да зададе
произволен период чрез полетата От дата и До дата, по следния начин:


В съответното поле се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри
за ден и месец, и четири за година;
или



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

Фиг. 58. Избор на произволен времеви период

Часа също може да се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките за
нарастване или намаляване
по отделно за час, минути и секунди.
Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона
, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото меню
зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (аналогично на
избора на период описан по-горе). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително да
се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен.
След натискане на бутон

. Ако

се извежда списъка с документите Фиг. 60.
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Фиг. 59. Импорт на мобилни документи

След като е изведен списъка с документите, е необходимо да се намери желаният документ. За
улеснение може да се използва бутона за търсене
, като може да се търси по
всяка една колона от справката. Начина на търсене е описан подробно в основния модул
Административен клиент - Admin_client.docx – Справки артикули.

Фиг. 60. Списък с мобилни документи за импорт

14.2.

Избор на документа и попълване на заглавния блок

След като е намерен и избран документа се натиска бутона
. Отваря се нов екран
(Фиг. 61), в който е необходимо да бъдат попълнени полетата Документ:, No:, От дата:, Склад:,
Контрагент: и Основание:. Попълването им е аналогично на попълването описано при нова
доставка (виж т.2.1). Полето Контрагент: е попълнено, но има възможност за неговата промяна.
След попълването на полетата и потвърждаване на данните (бутон Потвърди
) се
отваря нов екран както на нормална доставка но с попълнени артикули идентични с тези от
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избраният документ. В него могат да бъдат редактирани количествата, партидите и покупните цени
по начина описан в т.2.3 и т.2.4.

Фиг. 61. Данни за изписване

14.3.

Запис на документа и приключване

Процедурата по приключване е идентична с описаната в т. 2.5 – Приключване на изписването.

15. Обединяване на документи
Обединяването на документите е допълнителна операция, която не присъства в стандартната
инсталация на ТИС Детелина. Използва се за обединяване на няколко еднотипни документа в друг,
който дублира тяхното съдържание. В модул Изписване може да се използва за обединяване на
няколко стокови разписки (неданъчни документи) в една фактура (данъчен документ), както и при
други специфични ситуации, при които даден документ се получава въз основа на няколко
предходно издадени документа без промяна на цените и количествата в тях. Задължително условие
е документите да са издадени към един и същи контрагент и да не са платени. Ако документите са
платени е необходимо първо да бъдат сторнирани плащанията по описаният по-горе начин след
което да се пристъпи към обединяването.

15.1.

Задаване на стойностите в заглавния блок.

За използването на тази функционалност е необходимо през модул Изписване да се
стартира опцията от Операции / Допълнителни / Обединяване на документи
. Отваря се прозореца от Фиг. 62. Попълването на полетата (Документ,
От дата:, No:, Основание и Контрагент) от заглавният блок е аналогично на попълването им при
нова изписване описано в т.2.1. При необходимост от „Групиране на артикулите“ отметката трябва
да бъде поставена преди избора на документите описан по-долу. Поставянето и обединява
количествата на артикулите от различните документи в един ред, докато в противен случай се
записват на отделни редове, така както са били въведени в предходните документи. Останалите
полета е възможно да бъдат въведени или променени и по-късно.
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Фиг. 62. Обединяване на документи – основен екран

15.2.

Избор и прехвърляне на документите

Избора на документите, които желаем да обединим става по следния начин:
1. Натиска се бутона
Първоначално справката е празна.

, след което се отваря справката от екрана на Фиг. 63.

Фиг. 63. Списък с документи

2. Избира се периода, в който са въведени предходните документи които желаем да обединим, като
това се прави от бутона
от предварително дефинираните. Когато
справката е вече изведена на екрана, върху бутона е изписан периода за който е – пример:
. Като се избере отново бутона, може да се зададе нов период за нова
справка. Когато се натисне бутона се визуализира падащо меню с по-кратките периоди. Какви са
периодите в падащото меню зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури /
Времеви периоди (виж файла с настройките т. 4.8 Времеви периоди). Ако потребителя желае друг
период трябва да избере Произволен период, в следствие на това се отваря прозореца от Фиг.
64Error! Reference source not found.. Потребителя може да зададе произволен период чрез
полетата От дата и До дата, по следния начин:


В съответното поле се въвеждат само цифрите от датата (без точки между тях) с по две цифри
за ден и месец, и четири за година;
или



с бутона
в дясно от датата. При неговото натискане се появява календар с един месец. От
него се избира с мишката ден от съответния месец. Преминаването между месеците става с
и , а през годините – с
и . За движение напред във времето – бутоните от дясно, а за
връщане – от ляво;
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Фиг. 64. Избор на произволен времеви период.

Часа също може да се въведе от цифровата клавиатура или да се използват стрелките за
нарастване или намаляване
по отделно за час, минути и секунди.
Може да се избере период от предварително дефинираните чрез бутона
, при което той се изписва на бутона. Какви са периодите в падащото меню
зависи от зададените в Настройки / Складови номенклатури / Времеви периоди (аналогично на
избора на период описан по-горе). Ако избрания период е Вчера или Днес, може допълнително да
се посочи в какъв часови период да бъде справката, с бутона под него
избрания период е по-голям, този бутон е неактивен.

. Ако

След натискане на бутон
се извежда самата справка Фиг. 65. Ако тя е за твърде голям
период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути.

Фиг. 65. Списък с документи

Важно!!! Периода за който се визуализира справката е по време на въвеждане на документа в базата
с данни.
3. След като са изведени документите е необходимо да се намерят тези, които ще бъдат
обединени. За улеснение може да се използва бутона за търсене
, като може
да се търси по всяка една колона от справката. Също така може да се използва филтриране от
бутона
, като може да се филтрира по Склад, Документ, Основание и Контрагент. Използването
на филтъра за Офис е безполезно тъй-като там се съдържат данните само за този обект (офис).
Начините на търсене и филтриране са описани подробно в основния модул Административен
клиент - Admin_client.docx – Справки артикули.
4. След като е намерен документа и е избран, е необходимо да бъде прехвърлен в новия документ.
Възможните начини за това са два:
 С десен бутон на мишката върху някое от полетата на избраният документ и избор на
опцията

,

или
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 Натискане на бутона Ins на клавиатурата.
Не е възможно добавяне на документи изписани от два различни склада. При опит за добавяне на
такива се извежда следното съобщението за грешка от Фиг. 66, и отказва прехвърлянето на
документа.

Фиг. 66. Съобщение за некоректен склад на документа

При опит за въвеждане на документ от друг доставчик, системата генерира предупредително
съобщение (Фиг. 67) и отказва добавянето на документа.

Фиг. 67. Съобщение за некоректен контрагент

Операцията се повтаря докато се изберат всички желани документи, след което прозореца се
затваря с бутона Затвори

. Броя на добавените (прехвърлените) документи е изписан

в долната чест на екрана до бутоните за запис

15.3.

.

Премахване на документ

Ако в процеса на обединяване по грешка е добавен документ който не трябва да присъства, то
неговото изтриване е възможно. За целта е необходимо документа да бъде намерен и селектиран
в списъка с документи в средната част на екрана на Фиг. 62 (Документи). След това изтриването е
възможно по два начина:
 С десен бутон на мишката върху някое от полетата на избраният документ и избор на
опцията
,
или
 Натискане на бутона Del на клавиатурата.
Програмата извежда съобщение: “ Желаете ли да изтриете документ No xxx от обединяването?” и
очаква потвърждение или отказ (Фиг. 68). При избор на бутона Yes
премахва от списъка, докато избора на No

, документа се

отказва изтриването.

Фиг. 68. Съобщение за изтриване на документ
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15.4.

Приключване на документа

Както и при въвеждане на изписване Обединяването може да бъде приключено по два начина – с
отпечатване или без. Преди да се приключи документа е необходимо да бъде попълнен заглавният
блок описан в т.15.1. В противен случай се извеждат информационни съобщения, които указват кое
точно поле не е попълнено и софтуера ни връща за попълването му.

Фиг. 69. Предупредителни съобщения

a. Запис без печат.
За да се запише доставката без печат трябва да се избере бутон
. Програмата
извежда съобщение: “Желаете ли да приключите обединяването?”. То трябва да се потвърди, за да
се изведе прозореца за плащане към доставката (Фиг. 70).

Фиг. 70. Съобщение за при приключване на обединяването

В противен случай, ако се откаже с бутон No, потребителя може да продължи с добавянето на
документи към обединеният и да го откаже или запише по-късно. Когато се потвърди съобщението,
програмата извежда прозорец Плащане. Значението на полетата и начина на приключване е описан
в точка 2.5.

Фиг. 71. Плащане на обединяването

След като потребителя потвърди плащането (бутон Потвърди
) се разпечатва
бележка за платената сума на фискалното устройство, извежда се съобщението на Фиг. 73, при
което документа се записва и прозореца й се затваря.
При възникване на грешка при отпечатването на бележката се появява съобщението от Фиг.
72Error! Reference source not found.Фиг. 44, потвърждението на което ни връща в екрана на
изписването за нов опит за запис и разпечатване на бележката. Едва след разпечатването на
бележката изписването се записва в базата с данни.
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Фиг. 72. Грешка при отпечатване на бележка от модул изписване

ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на наредба H-18 приключването на операцията
изписване с плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на
фискално устройство.

Фиг. 73. Съобщение за успешен запис на обединяването

b. Запис с печат.
За запис с печат се избира бутона
, при което се преминава отново (като при
запис без печат) през прозорците за потвърждаване и приключването на обединяването и за
плащането към него описани в предходната точка. След потвърждаване на плащането излиза
информативен прозорец че документа е записан (Фиг. 73), след което в зависимост от направените
настройки за печат софтуера ще използва различни варианти за отпечатване. Шаблона за
отпечатване е специфичен и е необходимо да бъде наличен в папката със шаблоните. При липса
на такъв програмата дава грешката от Фиг. 74. Необходимо е темплейт файла да бъде поставен в
съответната директория. При опцията Без печат направена в настройките, не се отпечатва никакъв
документ, независимо че сме избрали да продължим с бутона Запис със печат
.
При всички варианти независимо от това дали се е разпечатал документ или не документа е записан
в базата. Възможно е повторното му отпечатване като се използват дневниците за намирането му
(виж Дневници към доставки).

Фиг. 74. Съобщение за неоткрит шаблонен файл

Важно!!! След записването на обединеният документ, първичните документи не изчезват от
програмата. Те са отбелязани със статус Сторниран и може да бъдат прегледани през всички
видове дневници.
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15.5.

Отказ от обединяване преди записването на документа

При избор на бутоните за отказ в прозорците за потвърждаване на приключване на
обединяването, плащане или предпечатен преглед потребителя се връща в основния прозорец на
доставката и може да прави корекции. Ако желае да откаже изцяло доставката трябва да избере
бутона Затвори

в прозореца с данните на документа. Другия вариант е да затвори

прозореца по стандартния начин – с кръстчето в горния му десен ъгъл
или клавишната
комбинация Alt+F4. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: ”Имате започната
операция. Желаете ли да я откажете?”. При потвърждението му обединяването ще бъде
окончателно отказано и прозореца ще бъде затворен.

Фиг. 75. Информационно съобщение

Внимание!!! Тъй-като обединяването на документите не прави разлика между отделните типове и
документи, както и това от кой доставчик са първоначалните документи е възможно да се обединят
няколко документа от различни доставчици, както и да се обедини вече обединен документ.
Работата с модула трябва да е изключително внимателна понеже операцията е НЕОБРАТИМА.

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

С избор от това меню може още:
 Да се затворят всички прозорци;
 Да се минимизират всички прозорци;
 Да се възстановят всички прозорци.
Може да се направи активен прозорец от отворените, чрез избор на неговото име в менюто
Прозорци. Ако прозорец не е отворен, то тогава неговото име няма да е налично в списъка на
менюто.
Възможностите за подреждане на прозорците са налични и като бутони в края на реда с
бутоните под главното меню

.

17. Затваряне на модула
Модула може да се затвори по два начина.
1. С кръстчето в горния му десен ъгъл
2. От менюто Файл / Изход

;
.
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И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се
появява единствено ако има започнат документ за изписване, който не е приключен (Фиг. 76).
Потвърждавайки съобщението документа ще бъда отказан и модула ще бъда затворен. Ако не
желаем да го откажем то е необходимо да натиснем бутона
, при което ще бъдем
върнати отново в модула където ще можем да довършим и запишем започнатия документ.

Фиг. 76. Предупредително съобщение при затваряне на модула

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

Фиг. 77. Версия на програмата

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
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