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Модул Трансфер. 
 

1. Същност и стартиране на модула 
Модул Трансфер се използва за прехвърляне на артикули от един склад на фирмата, 

използваща програмата в друг. Могат да се трансферират както прости артикули (които не са 
рецепта), така и съставни артикули (артикули с рецепта). Съответно, необходимо е да има много 
складова структура и в номенклатурата Склад да има зададени няколко склада. В менюто Помощ / 
Регистрирани модули на основния модул, потребителя може да види дали има много складова 
структура. В частта за модул Административен клиент, третия ред от списъка с лицензираните 
модули е Многоскладова структура. Ако присъства в списъка, то тогава тя е налична. 
 

Модула се стартира по един от следните начини: 
  

 Избира се от меню Операции / Трансфер на основния модул административен клиент; 

 
Фиг. 1.  Стартиране на модул Трансфер 

 
или 

 Чрез стартиране на файла Transfer.exe, намиращ се в директорията ...\DetelinaBOS или 
негови препратки в други директории на потребителя. 

 
При всяко стартиране на модула, 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 модул Трансфер ще бъде същия, който е и на основния модул. 
Ако обаче се стартира чрез файла Transfer.exe, програмата ще иска потребителско име и парола. 

 

 
Фиг. 2.  Стартиране на модул Трансфер 

 
Ако потребителя няма разрешение за работа с модула на екрана ще се изведе съобщението: 

“Нямате права за работа с този модул”.  

 
Фиг. 3.  Съобщение за грешен потребител. 
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Правото за работа на  потребител с модул Трансфер, е отбелязано в настройките на 

потребителя. При създаването или редактирането на потребител, трябва да се постави отметка 
пред Модул трансфер  в списъка Достъп до функции, както и до съответните складове в полето 
Достъп до складове (виж. т. III.3 Оператори на системата, във файла с настройките 
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 Фиг. 2, 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, 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 потребител с администраторски права да даде 
разрешение на останалите потребители да работят с модула. Необходимо е да се прегледат 
настройките на операторите. 

Ако не съществуват няколко склада в номенклатурата Складове, в модул Административен 
клиент, програмата ще изведе съобщението: “За да извършите  трансфер на артикули между 
складове, трябва да имате поне 2 склада. Добавете складове в модул “Админ. клиент”, след което 
стартирайте модул “Трансфер”. Модула няма да се стартира. Необходимо е потребителя да 
създаде поне още един склад и отново да стартира модула. За създаването на складове виж файла 
с настройките AC_settings.docx, т. 4.6 Складове. 

 

 
Фиг. 4.  Съобщение за липса на складове. 

 
Необходимо е потребителя да има право да работи с поне един склад, въпреки че за трансфера 

са необходими поне два. 
При отваряне на прозореца на модула, в долната му част обикновено е отворен прозореца 

артикули. Изгледа му може да бъде настройван от Номенклатури / Настройки външен изглед, с 
поставяне и махане на отметки пред съответните полета (Фиг. 5).  
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Фиг. 5.  Настройки външен изглед. 

 

2. Нов трансфер 

2.1. Задаване на стойности в полетата в прозореца за нов трансфер 
Нов трансфер се започва като от менюто Операции  се избере Нов трансфер     

. Така се отваря прозорец Трансфер No: “номер” / “дата” . Където на  мястото на 
“номер”  се изписва номера по подразбиране, а на “дата” – текущата дата. Други начини за са с 

бутона , който е втория от лентата с бутоните или с клавиш F2 на клавиатурата. 
Прозореца изглежда като на Фиг. 6. 

 

 
Фиг. 6. Прозорец за нов трансфер 

 
Полетата за попълване в него са: 
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 От дата – датата, на която се прави трансфера. По подразбиране това е текущата дата, но 

може да се променя в бъдеще или в минало време. Задава се с бутона   , намиращ се в 
дясната част на полето. Стрелките  и  се използват за движение между месеците, а  и 

 между годините (съответно левите към минали месеци, а десните – бъдещите). След 
избор на деня с мишката, прозорчето за дата се затваря. 

 Основание – причината, поради която се прави трансфера. 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, т. 4.9 Причини за 
корекция на наличности); 

 От склад – склада, от който ще се извеждат артикулите. 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. Стойността по подразбиране е първата в списъка от разрешените складове на 
потребителя извършващ операцията; 

 За склад – склада, в който ще се въвеждат артикулите.  
 Забележка – поле за добавяне на допълнителна информация. 

 
 

Стойностите за избор на склад, в падащите списъци и на двете полета, зависят както 
зададените складове в номенклатурата складове така и от настройките на оператора. Оператор 
може да извежда артикули само от склад, до който има разрешение за достъп. Може да въвежда 
във всеки друг, различен от този, в който се извежда. Затова в падащия списък на полето От склад 
са складовете, до които потребителя има достъп, а в този на полето За склад – всички възможни 
складове. 

  
Полетата за сумите Тотал покупна, Тотал покупна, лв, Тотал продажна и Тотал продажна, лв се 
променят автоматично от програмата, при прехвърляне на артикул във формата на трансфера. 
Сумите в Тотал покупна и Тотал продажна могат да бъдат зададени и във валута, която се избира 
от полето в дясно от съответното поле. 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) 

2.2. Прехвърляне на артикул за трансфер 
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 , от лентата с бутоните под главното 
меню); 

 Да се избере дали търсенето да е само в текущата избрана папка  или във всички папки 

 (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. 

 
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 трансфера с бутона  или  знака за умножение на 
клавиатурата. 

След като е намерен артикула, той се прехвърля в прозореца на трансфера по следния  начин: 
 Избира се артикула, натиска се ляв бутон на мишката върху него и при все още натиснат 

бутон, артикула се “влачи” към прозореца за нов трансфер. Бутона се отпуска когато курсора 
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на мишката е в прозореца на операцията. При отпускане на бутона се отваря прозорец 
Трансфер на количество за артикул (работата в него е коментирана в следващата 
подточка). 

 
Прехвърляне чрез  “влачене” е възможно само при един избран артикул в даден момент. 

Ако потребителя желае да прехвърли няколко артикула трябва да използва следния подход: 

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

 
При използване на последния метод и маркирани няколко артикула след натискане на 

съответния бутон се отваря прозореца  за трансфер 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 този прозорец се вижда от заглавната му 

лента. При натискане на бутон Отказ , се отказва прехвърлянето само на текущия 
артикул.  

 
Прозореца Трансфер на количество за артикул. 

Прозореца има изглед като на Фиг. 7. В него единственото поле за въвеждане е Трансфер в 
частта Количество. Останалите са информационни. При отваряне на прозореца маркера е в полето 
за трансферираното количество и то може да се зададе директно. Ако потребителя въвежда само 
количество в основната мерна единица, може да го зададе от клавиатурата и с натискане на Enter 
на клавиатурата да приключи прехвърлянето на артикула. 

 

 
Фиг. 7. Трансфер на количество за артикул 

 
Количеството може да се зададе и в някоя от вторичните мерни единици. Това става като от 

падащия списък на съседното поле се избере желаната мерна единица. Програмата изчислява 
количеството в основната и го записва в долното поле Трансфер: , както е в примера от Фиг. 7 за 
прехвърляно количество от 2 кутии, които са от по 100 броя, което са 200 броя. 

В прозореца има допълнителна информация за номер, име и цени на артикула, както и за това 

дали е продукт  или рецепта .  
 

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 трансферираните артикули. Натискането му отваря екран 
с наличните партиди от конкретният артикул Фиг. 8. 
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Фиг. 8.  трансфер на артикул работещ с партиди 

От списъка се намира партидата от която желаем да трансфериране и се избира посредством двоен 
клик с десния бутон на мишката върху избраната партида. Отваря се прозорчето от Фиг. 9, 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. 9.  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 Error! Reference source not found., като остатъчните количества 
които трябва да се резервират се визуализират в прозореца на Фиг. 9 в реда Оставащо от 
изписването:. В предходния ред Изписано: се визуализира количеството въведено в документа. 
При опит за въвеждане на по-голямо количество за резервиране от изписаното се визуализира 
грешката от Фиг. 10, и софтуера ни връща за корекция на количеството. След като е резервирано 
(избрано) коректното количество прозореца 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). При опит за резервация на по-голямо 
количество отколкото е наличното по партида извежда съобщението на Фиг. 11 и софтуера ни 
връща за корекция на количеството. Отказ на резервирана партида става в прозореца на Фиг. 8. 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. 
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Фиг. 10.  Предупредително съобщение 

 
Фиг. 11. Предупредително съобщение 

 
Прегледа на партидите заложени в трансфера преди приключването му, може да бъде направен 

чрез използване на бутона  в екрана на Фиг. 6. 
 

При натискане на бутон  в екрана на Фиг. 7, артикула се прехвърля в прозореца 
на трансфер и съответно сумите от заглавната част на прозореца към него се увеличават. Ако се 

избере  артикула няма да бъде прехвърлен. При маркирани група артикули за 

прехвърляне бутона , отказва прехвърлянето само на текущия. 
 

2.3. Редакции преди приключване на трансфера 
Преди приключване на трансфера могат да бъдат коригирани количествата на артикулите или 

да бъдат изтривани артикули. Коригирането на количеството става по следния начин: 
 Избира се артикула в прозореца на трансфера; 
 С двойно щракване на ляв бутон на мишката върху него се отваря прозореца за Трансфер 

на количество за артикул (Фиг. 7). Другия вариант е  да се натисне десен бутон на мишката 

и от появилото се меню да се избере Редактиране ; 
 В прозореца за Трансфер на количество за артикул (Фиг. 7). се правят необходимата 

корекция на количеството и се потвърждава с бутон Потвърди . 
  

2.4. Изтриване на артикул преди приключване на трансфера. 
 Преди да е приключен трансфера има възможност да бъде изтрит артикул. Изтриването 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 трансфера?” 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. 12. Изтриване на артикул от трансфера 
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2.5. Отказ от трансфер преди приключване то му 

Трансфер може да бъде отказан преди приключването му с бутона Отказ  в 
прозореца на самия трансфер. Другия вариант е да затвори прозореца по стандартния начин – с 
кръстчето в горния му десен ъгъл. В резултат на всяко от тях програмата ще изведе съобщение: 
”Имате започнат нов трансфер. Желаете ли да го откажете?” Фиг. 13. При потвърждението му 
операцията ще бъде окончателно отказана. 

Ако се използват бутоните за Отказ  в прозореца потвърждение на приключване 
на трансфера или в прозореца за предпечатен преглед потребителя ще бъде върнат в прозореца 
на трансфера, в който ще може да прави корекции. С тези бутони не се отказва самия трансфер.  
 

 
Фиг. 13. Отказ на трансфера 

 

2.6. Приключване на трансфер 
 

В момента на запис на трансфера количествата на съответните артикули, в склада, в който се 
прехвърлят се увеличават и в същото време се намалят количествата в склада, от който се 
извеждат. 
 

Трансфер може да бъде приключен с или без отпечатване. При запис без печат се избира бутон 

 и програмата се извежда съобщението: ”Желаете ли да приключите 
трансфера?”. След потвърждаването му (с бутон Yes) операцията ще бъде записана. 

 
Фиг. 14. Приключване на трансфера 

 

За запис с печат се избира бутона  , при което се преминава отново (като при 
запис без печат) през прозореца за потвърждаване на приключването на трансфера Фиг. 14. 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 .  
След като се избере един от двата бутона операцията ще бъде записана, независимо дали в 

действителност е отпечатана или не. Тоест ако например има проблеми с принтера (не е включен 
или няма връзка с него) и е невъзможно да се извърши отпечатване, но се опцията за запис с печат, 
ще бъде изведено съответното съобщение за грешка, но документа ще бъде записан. Възможно е 
повторното му отпечатване като се използват дневниците за намирането му (виж Дневници към 
трансфери, Преиздаване на трансфер). 
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3. Справки за трансфери 
Работата със справките в модул Трансфер е като във основния модул Административен 

клиент (коментирано е в неговото описание Admin_client.docx). В модула могат да бъдат извикани 
само справки, които се отнасят за него. Извикват се от менюто Справки и са:  

 Детайлна справка за всички артикули; 
 Детайлна справка за избрани артикули; 
 Обобщена справка за всички артикули; 
 Обобщена справка за избрани артикули. 
 Обобщена справка за избрани артикули - баркодове. 
Разликата между последните две справки е една единствена колона с баркода, която е добавена 

към последната справка. Информацията която дават е за количествата изведени от единия и 
въведени в другия склад. Като допълнение може да се добави че количествата трябва да бъдат 
равни. 

Друга особеност е че за използването на справките за избрани артикули се изисква 
предварително да бъдат селектирани артикули. Когато условието не е изпълнено се появява 
информационното съобщение от Фиг. 15 и програмата отваря прозореца в долната част за избор на 
артикули. Необходимо е да бъдат селектирани желаните артикули и справката да бъде пусната 
отново. 

 
Фиг. 15. Съобщение за избор на артикул 

4. Дневници към трансфери 
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 
(виж неговото описание). В модул Трансфер дневниците се избират от менюто Дневник трансфер. 
За трансфер не може да се прави редактиране. Ако е необходима подобна корекция, то това е 
равносилно на ново прехвърляне на стока от единия склад в другия и ще трябва да се направи нов 
трансфер. Трансфер единствено да се преиздава, копира и сторнира. 

Стандартните дневници в модул Трансфер са следните: 
 Дневник – трансфер по дата на въвеждане за всички артикули; 
 Справка за трансфери 

Описаните по-долу операции може да се извършат след като е избран трансфера от първата 
справка, докато втората показва данните за трансферите като приход и разход към съответния 
склад, по складове, по артикули или и за двете. 

4.1. Сторниране на трансфер 
За да се сторнира трансфер трябва, той първо да бъде намерен в дневника в модул Трансфер. 

За намирането на документа в генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и 

функцията Търсене по: . След като е намерен, се избира и от бутона 

 се задава  Сторниране . 
Да сторнира трансфер може само оператор, който има дадени права за това, посочени в 

настройките му в модул Административен клиент (виж AC_settings.docx). 
Ако оператора няма права, при избор на функцията, програмата ще изведе съответното 

съобщение и няма да позволи извършването на действието. 
 

Програмата отново извежда предупредително съобщение Фиг. 16Error! Reference source not 
found., че сторнирането е тежка операция и е добре на терминалите за продажба да няма клиенти, 
след потвърждението на което ще се извърши сторнирането. 
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Фиг. 16. Предупредително съобщение за сторниране на трансфер 

 
Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното съобщение, което 

трябва да се потвърди и потребителя ще бъде върнат в прозореца на дневника. 
Сторниран трансфер не може да бъде повторно да бъде сторниран, но може да бъде копиран и 

преиздаден. 
 

 
Фиг. 17. Съобщение за успешно сторниране 

 

4.2. Копиране на трансфер 
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 трансфер трябва първо 
да бъде намерен в дневникa в модул Трансфер, 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 (Фиг. 18). Въвеждането на данните е 

аналогично на описаните в т.4.1, след което прозореца се затваря с бутона Потвърди . 
 

 
Фиг. 18. Съобщение за успешно сторниране 

 
След потвърждаването им се отваря целия прозорец за трансфера и в него са всички артикули 

от предходния документ. Количествата им са същите като в предходния копиран документ. С 
редактиране на всеки артикул по отделно може да се редактира количеството и 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 
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прозореца за Трансфер на количество (Фиг. 7). Ако артикулите работят с партиди и такива не се 
зададат програмата ги изтегля по FIFO метод. 

След редактирането на количествата и партидите (ако е необходимо), изписването се записва 
по описаният по-горе начин (виж т.2.6 Приключване на трансфера). 

4.3. Преиздаване на трансфер 
Преиздаването на трансфер е препечатване на документа. Не е възможно да бъдат правени 

промени по него и няма значение дали е бил отпечатван. За да се преиздаде трансфера, трябва да 
се намери в дневника на модула. За намирането му в дневника отново могат да се използват 

филтрите и функцията Търсене по: . След като е намерен документа, той се 

избира и от бутона  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). В зависимост от направените настройки за печат има 
възможност за разпечатване или визуализиране на екран в предпечатен изглед с възможност за 
разпечатване. 

5. Импорт от файл 
Изписване може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат. 

Името му е DeliveryImport.txt и се намира в директорията ..\DetelinaBOS\Temp. Tози файл се създава 
автоматично при всеки трансфер.  

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.  

6. Импорт от избран файл 
Изписване може да се направи и с импорт на данните от файл, който има определен формат. 
Софтуера обработва два различни вида файлове с разширения *.txt 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. 19.  Избор на документ за импорт 
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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. 

 

7. 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       . 

8. Затваряне на модула 
Модула може да се затвори по два начина.  

1. С кръстчето в горния му десен ъгъл ; 

2. От менюто Файл / Изход . 
И в двата варианта модула се затваря без предупредително съобщение. Такова съобщение се 
появява единствено ако има започнат документ за нов трансфер, който не е приключен (Фиг. 20). 
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. 20. Предупредително съобщение при затваряне на модула 
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9. 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. 21. Версия на програмата 

 


