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Предназначение на модула
Към допълнителните операции в Административният модул на Детелина има разработен
модул за сторниране на бележки издадени от ПОС. Целта му е улеснение на начина на
сторниране с възможност за търсене на бона по различни всички възможно критерии сред които,
номер на бон, системен номер и УНП номер на продажбата.

1.

Стартиране на модула

Стартира се от основния модул като от меню Операции се избере опцията Сторниране на
касови бележки
. Потребителя трябва да има права
"Разрешено сторниране на документ". При стартиране на модула, програмата отваря екрана на
Фиг. 1.

Фиг. 1.

2.

Модул за сторниране на бележки от БОС

Настройки на модула

За да може модула да създаде съответните документи е необходимо предварително да
бъдат направени настройките за генериране. За целта е необходимо да се извършат следните
стъпки:
Натиска се бутона Настройки
намиращ се горният десен ъгъл на прозореца,
при което се отваря екрана на Error! Reference source not found.. Прозореца се отваря
автоматично и при първо стартиране на модула за да се извършат съответните настройки.
2.1. ТАБ Основни настройки
Модула може да се управлява различни принтери (фискални и нефискални), чието
управление зависи от избраната библиотека. Техният списък е упоменат по-долу и представлява
набор от предварително разработени библиотеки за управление.
Драйвери за управление на принтерите – падащи списъци с възможните варианти за избор
на принтер.
Фискален принтер:
ELTRADE Fiscal Printer G2 (drvpFP_EltradeG2_BG.dll) – Драйвер за управление на всички
модели касови апарати и фискални принтери на Елтрейд от второ поколение.
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ALL DEVICES FISCAL PRINTER (drvFP_AllFiscalG2_BG.dll) – Драйвер за управление на
всички модели касови апарати и фискални принтери на Датекс, Тремол и др. производители.
Eltrade Print Server driver (drvpFP_EltradePrintServer.dll) - драйвер за управление
комуникиращ с Елтрейд Принт сървър, през който се осъществява онлайн връзка с фискалните
устройства. Описание на принт сървъра може да бъде видяно тук:
Служебни принтери:
drvpPOS_EthernetPrinter.dll – драйвер за управление на ПОС принтери с мрежов интерфейс
drvpPOS_ParallelPrinter.dll – драйвер за управление на ПОС принтери с паралелен
интерфейс
drvpPOS_SerialPrinter.dll – драйвер за управление на ПОС принтери със сериен (RS232)
интерфейс
drvpPRN_WinDrvPrinter.dll – Драйвер позволяващ печат и управление на стандартни
принтери с Windows драйвер. Печати през фиксиран формат.
drvpPRN_WinTmlPrinter.dll – Драйвер позволяващ печат и управление на стандартни
принтери с Windows драйвер. Печати през предварително изготвен шаблон, който може да се
модифицира.

Фиг. 2. Основни настройки на модула

След като се избере съответният драйвер за управление на фискално устройство, е
необходимо да се извършат съответните настройки за връзка с него. От бутона
се извежда допълнително меню с няколко опции:


- извежда прозорец с няколко различни опции за настройка на
връзката с фискалното устройство – начин на управление (USB, RS232), Com port,
скорост на комуникация и др. Настройките зависят от модела на свързаното
устройство. Настройките показани на Фиг. 3 са за фискални устройства на Елтрейд
ООД.
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Фиг. 3. Настройки на връзката с фискалното устройство



- избора на тази опция проверява връзката с фискалното устройство с
направените в предната точка настройки. При успешен тест се извежда съответното
съобщение (Фиг. 4).

Фиг. 4. Съобщение при успешен тест на принтера

Ако връзка с устройството липсва се извежда съобщението на Фиг. 5, при което е
необходимо да се провери връзката с него или направените в предходната точка
настройки.

Фиг. 5. Съобщение при неуспешен тест на принтера



- избора на тази опция извежда екран с различни опции за пускане на
фискални, дневни, месечни и др. отчети от устройството. Екрана е различен в
зависимост от свързаното устройство. Екрана показан на Фиг. 6е за фискални
устройства на Елтрейд ООД.

Фиг. 6. Екран за отчети на фискалното устройство



- избора на тази опция ще отпечати тестов бон удостоверяващ
правилността на настройките и връзката с фискалното устройство.



- избора на тази опция извежда друг екран с настройки които зависят
от избраната библиотека и свързаното сискално устройство. Сред тези настройки са:
o Автоматичен печат на копие при Сторно;
o Отваряне на чекмеджето при печат на бон и др.
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Работен склад – посочва се склада към който ще се заприходяват върнатите артикули, ако
сторнирането се извършва от магазин, който не извършил продажбата (aко продажбата е
направена в същия магазин, където се прави сторното, артикулите с връщат в склада, от който
са продадени).
Флаг Печат на коментар в Сторно бележката – поставянето на отметката ще отпечати
въведеният коментар в бележката. В противен случай коментара се записва само в базата с
данни. Коментара може да е причината за сторниране (Малък размер, повредена стока и др.).
Флаг Печат на сист. номер в сторно бележката – поставянето на този флаг указва на
софтуера да добавя системният номер, под който се записва бона в базата върху хартиеният
носител.
Флаг Печат на сист. номер в сторно бележката – поставянето на този флаг указва на
софтуера да добави системният номер, под който се записва бона в базата върху хартиеният
носител като баркод.
Флаг Кредитните известия се печатат на външен принтер – поставянето на отметката
позволява печатането на Кредитно известие към фактура да се извърши на външен принтер
(принтер А4), в противен случай се печатат върху фискалното устройство.
Флаг Покажи А4 Кредитните известия в режим за редактиране – реда с отметката става
активен само ако е поставена настройката за печат на кредитните на външен принтер. Тази
отметка позволява редактирането на шаблона за печат на Кредитните известия при сторниране
на фактури.
Флаг Копие на касовата бележка – при поставянето на тази отметка на фискалното
устройство ще бъде подадена команда за разпечатване на последният отпечатан бон веднага
след неговото разпечатване. В зависимост от типа на разпечатаният бон (сторно бон или
кредитно известие) фисакалното устройство разпечатва съответното копие.
2.2. ТАБ Магазини
Модула има възможност за търсене на бона в различни бази с данни. Основната работна
база е тази, в която работи Администратичният модул на Детелина. Търсенето на бона обаче
може да се извърши и в други бази (например на други магазини). За целта те трябва да бъдат
настроени. При първоначалното пускане на модула, той визуализира всички настроени бази с
данни на Администратовният модул. За улеснение наименованията могат да бъдат променяни,
като има възможност за изтриване на определени връзки с цел предотвратяване на грешки.
Изтриването на определени бази става с избор на опцията Изтрий

(за конкретна

база), от менюто появяващо се при нарискане на десен бутон на мишката или
за премахване на всички бази. Сторниране ще може да бъде извършено на бон от всяка база с
данни, към които модула има свързаност. Сторно бона се записва в основната работна база, в
която се запирихождават и артикулите, а в базата в която е записан основният бон се отбелязва
като сторниран така че да не се позволи повторното му сторниране.

Фиг. 7. Настройки на модула – бази с данни

Добавянето на нова база се извършва с натискане на стрелка надолу след като сме
позиционирани на последният ред или с избор на опцията
от менюто появяващо се
при нарискане на десен бутон на мишката. И в двата случая се появява нов ред в който трябва
да бъдат попълнени следните полета:
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Име – Име на базата (псевдоним) за по лесно разпознаване;
Сървър – IP адрес или име на сървъра където се намира базата;
Папка – Локален път на сървъра на който се намира базата с данни.
Проверка на връзката може да се направи с опцията

от менюто.

ВАЖНО!!! За правилното функциониране на модула номера на обекта на всяка от
въведените бази трябва да бъде различен. Така в последствие лесно ще може да бъде
установено от коя база е оригиналният бон и в коя база е записан сторно бона.
2.3. ТАБ Коментари
В тови екран има възможност за добавяне на различни видове коментари сторно бележките,
които в последствие се избират от падащ списък и се записват в базата с данни като коментар
към артикула. Такива може да са причините за връщането на стоката (Грешен размер, Дефектна
и др.). Всеки един от редовете е различен коментар.

3.

Работа с модула

Както е описано по-горе модула е предназначен за улеснение на сторнирането на бонове, с
възможност за търсене в различни бази с данни.
3.1. Търсене на бележката
Тъсенето на бон е операция, за която е необходимо да се извършат следните стъпки.

a). Да се въведе текст за търсене в полето

.

b). Да се избере база с данни от списъка, в която се извършва търсенето
. Настройването на списъка с базите е описан
в предходната точка.
c). Да се избере критерий, по който да се извърши търсенето. Критерия може да се
избере по някой от следните два начина:
1. С избор на някоя от възможните опции от бутона
му отваря списък от три възможни опции:

. Натискането



- търсене по системният номер на бона
(номера под който е записан в базата с данни). Може да се използва
и функционалният бутон F1 на клавиатурата.



- търсене по номера на бележката
(поредният номер на бон разпечатан от фискалното устройство).
Може да се използва и функционалният бутон F2 на клавиатурата.

7

ТИС „Детелина”
Модул за сторниране

- търсене по Уикалният Номер на
Продажбата генериран от програмата и разпечатан върху бележката.
Може да се използва и функционалният бутон F3 на клавиатурата.
2. С натискане на бутона ENTER след въвеждане на текста за търсене.
Приложението извежда нов екран Фиг. 8 с различни бутони за избор на
критерия по който се търси в избраната база. Критериите са аналогични на
предходните:




- търсене по системният номер на бона (номера
под който е записан в базата с данни).



- търсене по номера на бележката (поредният
номер на бон разпечатан от фискалното устройство).



- търсене по Уикалният Номер на Продажбата
генериран от програмата и разпечатан върху бележката.

Фиг. 8. Търсене на бон за сторниране

След като са изпълнени горните операции приложението зарежда желаният бон на екрана.
В най горната част се визуализират данните за бона – системен номер, сума, офис, УНП, бон
номер и др. (Фиг. 9), а в средната част номенклатурите (артикулите) принадлежащи към бона
(Error! Reference source not found.).

Фиг. 9. Информация за бона за сторниране

3.2. Избор на артикулите за сторниране
След като е зареден бона, в средната част за заредени артикулите, с количествата и цените
на които са продадени. Необходимо е да се посочи количеството което искаме да се сторнира в
колоната Количество за сторниране. Ако трябва да се сторнира целият бон, е необходимо да се
въведат количествата на всички артикули. При условие че по този бон вече има сторнирани
артикули в последната колона (Върнато) се извежда тяхното количество. Нововъведеното
количество за сторниране не може да бъда повече от разликата на продаденото и вече
върнатото количество.

8

ТИС „Детелина”
Модул за сторниране

Фиг. 10. Номенклатури (артикули) принадлежащи към бона

Ако в бележката има голям брой артикули и е необходимо да се намери конкретен атикул
който да бъде сторниран може да се използва опцията за търсене в артикулите. Търсенето е
аналогично на търсенето на бон и е възможно по два начина:

Фиг. 11. Номенклатури (артикули) принадлежаши към бона

1.

Като се въведе критерий за търсене в полето и да се натисне бутона
Натискането му отваря списък от няколко възможни опции:

.



- търсене по артикулният номер, под който
е заведен артикула в базата с данни. Може да се използва и
функционалният бутон F4 на клавиатурата.



- търсене по баркода, с който артикула е
продаден. Може да се използва и функционалният бутон F5 на
клавиатурата.



- търсене по серийният номер въведен при
продажбата (възможно е да е разпечатан върху бележката). Може да
се използва и функционалният бутон F6 на клавиатурата.



- търсене по ном.номер на артикула. Може
да се използва и функционалният бутон F7 на клавиатурата.



- търсене по Името на артикула. Може да се
използва и функционалният бутон F8 на клавиатурата.

2. С натискане на бутона ENTER след въвеждане на текста за търсене. Приложението
извежда нов екран Фиг. 12, с различни бутони за избор на критерия по който се търси
артикула. Критериите са аналогични на предходните:


- търсене по артикулният номер, под който е
заведен артикула в базата с данни.
- търсене по баркода, с който артикула е


продаден.




- търсене по серийният номер въведен при
продажбата (възможно е да е разпечатан върху бележката).
- търсене по ном.номер на артикулa.
- търсене по Името на артикула.
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Фиг. 12. Търсене на бон за сторниране

3.3. Избор на Причината за сторниране
След избора на артикула/ите, който/които желаем да сторнираме е необходимо да бъде
избрана причината за сторно операцията. Списъка е съгласно изискванията на нап и е описан в
наредбата. Възможните варианти са три:
1. Операторска грешка – използва се при операторски грешки от типа на грешно маркиран
артику, избран грешен тип на плащане на бона и др.
2. Връщане на стока – използва се при връщане на стока от клиента.
3. Промяна на цена (промяна на данъчна основа) – използва се при необходимост от
промяна на цената на артикули.
Особености:
1. Вариант 1 (Операторска грешка) и Вариант 2 (Връщане на стока) се използват само при
обикновени касови бележки.
2. Вариант 3 (Промяна на цена (промяна на данъчна основа)) може да се използва само при
сторниране на фактура издадена от фискалното устройство.
3. Вариант 1 (Операторска грешка) не може да се използва за бележка издадена от друго
фискално устройство.

Фиг. 13. Избор на причина за сторниране

В полето Коментар към сторното може да бъде добавени текст с допълнителна информация
за причината за извършване на сторно операцията. Коментара се избира от падащ списък с
предваритекно въведени коментари като може да бъде въведен нов по всяко време.
Нововъведеният се добавя в списъка. Както е описано по горе коментарният текст се записва в
базата с данни и може да бъде разпечатан върху бележката (необходимо е да бъде поставена
настройката за това – виж тук).
3.4. Приключване на операцията
За приключването на операцията след като са извършени гореописаните действия (избор на
бон, избор на артикули и количества) е необходимо да се натисне бутона
.
Приложението извежда съобщение, което е необходимо да бъде потвърдено за да се извърши
сторнирането (Фиг. 14Error! Reference source not found.). Ако всички условия са изпълнени и
потвърдим съобщението се извежда нов екран с наличните суми във фискалното устройство по
съответните типове плащания . В зависимост от типа на плащане на оригиналният бон може да
бъдат изведени бутони за избор на сторниране „В брой“ или неговият тип на плащане (ако е
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различен). При смесено плащане се предлага само първият тип на плащане (ако са повече) и „В
брой“ (Фиг. 15). След избора на начина на плащане (приколюване на сторно бона) и натискането
на съответният бутон, се разпечатва Сторно бон от фискалното устройство със същият УНП
номер на продажбата както на оригиналният бон, извежда се съобщението на Фиг. 16 и
прозореца на модула се затваря. Ако се сторнира само част от бележката операцията може да
бъде изпълнена още толкова пъти докато се сторнират всички количества на артикулите в бона.

Фиг. 14. Съобщение при сторниране

Фиг. 15. Съобщение за налични суми при сторниране

Фиг. 16. Съобщение за успешно сторниране

4.

Особени ситуации и грешки

В различни ситуации приложението извежда различни съобщение. Сред тях са:
4.1. Намиране на повече от един бон отговарящ на търсенето
При търсенето на бележка за сторниране по номер на бон съществува вероятност да бъдат
открити няколко бележки които отговарят на условието (бонове с еднакви номера, но от различни
принтери). При тази ситуация се извежда нов екран с всички намерени бонове. Трябва да бъде
избрана бележката, която ще бъде сторнирана и да се натисне бутона за потвърждение при което
данните за нея ще се заредят в екрана за сторниране. Операцията продъжава по начина описан
в предходните точки.
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Фиг. 17. Две бележки отговарящи на търсенето

4.2. Съобщение че няма избран артикул за сторниране
Това съобщение се извежда когато в екрана на Фиг. 10 не е въведено количество от даден
артикул което да бъде сторнирано. След потвърждението му е необходимо да бъде въведено
количество за сторниране в полето преди да се направи нов опит за запис.

Фиг. 18. Съобщение че няма избран артикул за сторниране

4.3. Съобщение че въведеното количество за сторниране надвишава закупеното
Това съобщение се извежда когато в екрана на Фиг. 10 въведеното количество от артикула
надвишава това което е маркирано. Възможно е и да има предходно сторнирано количество
което да е намалило първоначалното. След потвърждението му е необходимо да бъде
редактирано количество за сторниране в полето преди да се направи нов опит за запис.

Фиг. 19. Съобщение че въведеното количество за сторниране надвишава закупеното

4.4. Съобщение при липса на връзка с фискалното устройство
Това съобщение се извежда когато при опит за сторниране не бъде открито фискалното
устройство. След потвърждението му е необходимо да бъде възстановена връзката преди да
бъде направен нов опит за сторниране.
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Фиг. 20. Съобщение при липса на връзка с фискалното устройство

4.5. Съобщение при загуба на връзка с фискалното устройство
Това съобщение се извежда когато по време на разпечатване на сторно бележката се
прекъсне връзката с фискалното устройство. След потвърждението му е необходимо да бъде
възстановена връзката преди да бъде направен нов опит за сторниране.

Фиг. 21. Съобщение при загуба на връзка с фискалното устройство

5.

Съобщение за липса на наличност във фискалното устройство

Преди приключване приложението прави проверка за наличието на сума във фискалното
устройство съобразно начините на плащане използвани във оригиналният бон. При липса на
наличност се извежда съобщението на потвърждението на което извежда ново съобщение

Фиг. 22. Съобщение при липса на наличност във фискалното устройство

6.

Грешка при печат на бележка

Съществува съзможност част от бележката да е вече сторнирана от друг модул (или ръчно
ако е касов апарат). При такава ситуация при опит за разпечатване на нова сторно бележка се
извежда съобщението на Фиг. 23. Възможните опции са две – Нов опит

или Отказ

. При натискане на бутона
ще бъде направен нов опит за извършване
на сторно операцията (вероятността за приключване е малка и е само при условие че грешката
е предизвикана от друга причина). При избор на бутона
отказана и приложението ще ни върне в основният екран.

операцията ще бъда
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Фиг. 23. Грешка при работа с принтера

7.

Настройка на колоните

Както и в останалите модули на Детелина и тук потребителя има възможност за настройка
на колините на частта с артикулите. За целта е необходимо да се натисне бутона
намиращ се в долният ляв ъгъл на екрана при което се извежда нов прозорец () с имената на
всички възможни колони и квадратче пред всяка. При наличието на отметка в квадратчето,
колоната ще бъде видима. Може да се поставят отметки пред всички с бутон Всички
или да се махнат с бутон Нищо

, но трябва поне едно поле да бъде

избрано.

Фиг. 24. Настройка на видимите колони

8.

Справка за издадените сторно документи

В модула за сторниране има възможност за преглед на издадените сторно бележки и
кредитни известия. За целта е необходимо да се натисне бутона Справки
се горният десен ъгъл на прозореца, при което се отваря екрана на Фиг. 25.

намиращ
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Фиг. 25. Справка за издадените сторно документи

След отварянето на екрана трябва да се зададе период, за който да бъде направена
справката и това се прави от бутона в горният ляв ъгъл. 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. Когато се натисне бутона се визуализира падащо
меню с по-кратките периоди. Ако потребителя желае друг период трябва да избере Произволен
период, в следствие на това се отваря прозореца от Фиг. 26. 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;
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. Ако
избрания период е Вчера или Днес, може допълнително да се посочи в какъв часови период да
бъде справката, с бутона под него
бутон е неактивен.

. Ако избрания период е по-голям, този

След натискане на бутон
се извежда самата справка (Фиг. 27). Ако тя е за
твърде голям период, ще е необходимо да се изчака от няколко секунди до няколко минути. В
горната час тна справката се визуализира информация за сторнираните бонове а при избор на
конкретен бон в долната част се визуализират артикулите към него.
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Фиг. 26. Избор на произволен времеви период

Другите бутони в прозореца на справката са:
За избор на типа на документите
– възможните опции са: Само редовни,
Само анулирани (такива които не са могли да бъдат разпечатани), Всички типове. При избор
на всеки един от тях таблицата се обновява с отговарящите му документи. Типа може да се
зададе и преди избора на периода. Избрания е изписан на бутона – пример:

;

За търсене
– търсенето се извършва, като във всички други таблици (виж
Търсене в таблици в описанието на основният модул Admin_client.docx);
За да има справката вид удобен за потребителя освен избора на видимите колони може:
 Да се сортира по избрана колона в прав или обратен ред чрез избор на името й с ляв
бутон на мишката;
 Да се разместват местата на колоните. Това става като се натисне десен бутон на
мишката върху заглавието на колоната. Тогава лявата й линия става по-плътна. Докато
е натиснат бутона, с “влачене” колоната се мести до желаната позиция, след което се
отпуска бутона на мишката и колоната вече е позиционирана на новото място.

Бутон Действия

- има няколко възможни опции.

– целта на опцията е да опресни данните на справката с избраните критерии;
– при избора му се отваря прозорец със списък на възможните колони в прозореца.
С поставяне на отметка пред името се оказва дали да бъде видима;
– печатането се извършва като във всички таблици в програмата (описано в частта
Общи положения). Нека потребителя да огледа видимите колони преди да отпечата
информацията и ако желае да ги подреди в удобен за него вид;
- опция позволяваща преиздаването на Кредитно известие, при условие че е
било издадено върху външен принтер (виж настройки на модула, Флаг Кредитните известия
се печатат на външен принтер). При опит за преиздаване на нормален сторно бон се извежда
съответното информационно съобщение че такава операция е невъзможна и операцият асе
отказва.
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Фиг. 27. Справка Сторно документи.

Справката се затваря снатискане на бутона

9.

Особености

1. Не могат да се отпечатват повторно копия на сторно бонове. Изключение прави
отпечатването на копие на бележката веднага след отпечатването на оригинала, при условие че
е поставена съответната настройка (виж настройки на модула, Флаг Копие на касовата
бележка).
2. Всички сторно бележки се връщат от тип на плащане В брой. За да се извърши
операцията е необходимо във фискалното устройство да има съответната наличност получена
иличрез продажби или чрез въвеждане на сума. При недостатъчна наличност фискалното
устройство отказва операцията.
3. Не може да се извърши сторниране на артикул от бон чиято стойност е по-малка от
цената на артикула (получава се при условие че в бона има върнат артикул).
4. Не може да се извърши сторниране на Сторно документ.
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