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За улеснение и лесно ориентиране при необходимост програма АVAMB е създала “Упътване за работа с
програмата“. То се намира в “Настройки“- в дясно на Вашия екран, бутон “←“ - Отвори настройки.
Отваряйки програмата за работа, Вие попадате в началната страница на ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. В синята лента,
непосредствено до името на Вашия профил има стрелка т.1 , от която се отваря меню с две полета.
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Менюто е разделено на две части:
-в ляво (i) е Упътването за работа с програмата по точки и в реда, който виждате в лявата част на Вашия екран в
МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА.
-в дясната част (иконка на дискета) Ви се предоставя възможност да изберете документ за архивиране.
От стрелката на “Избери документи“ се отваря списък с документи (това са документите в жълтата лента “Клиент“ на
Етапна визуализация).

В жълтата лента се намират документите по видове. Избирайки вида на документа, който желаете да
архивирате, ще се изтеглят всички качени документи, намиращи се в лявата част на колоната на избрания
документ или по-точно квадратчета в зелен цвят.
Например: Избирате да изтеглите всички документи от ДКП (Подписани договори с клиент). Така в един
архивен файл ще Ви се изтеглят всички качени в програмата договори с всички клиенти, които виждате в
Етапна визуализация, намиращи се в сектора ДКП (в примера ще са 4 документа) т.1.

1. Етапна визуализация?
При влизане в системата се появява екран на ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
В ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ се появяват само клиенти към които има направен договор.
Тук се виждат всички Ваши проекти до момента. Етапната визуализация представлява хронологично
подредени документи и справки от стартирането на един проект до неговото приключване. Всяко едно
оцветено квадратче показва наличие на прикачен документ. От тук можете да видите документа или да
прикачите такъв.
В зависимост дали влизате в програмата като Администратор или Служител, екрана на Етапна
визуализация е различен. Служителят има по-малко права и може да следи по-малко информация. Той
може да вижда и отваря документи в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, за да се ориентира и работи по предстоящи
и незавършени задачи.
Вход като Служител
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Вход като Администратор:

1.
2.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Етапна визуализация отваря следния прозорец.
Бутон “Търси” помага за бързо търсене (филтриране) на информация по име на клиент. Бутон “Покажи
всички” връща отново цялата информация с всички клиенти до момента. Бутон “Всички оферти“ (на снимката
в сив цвят) показва всички оферти, но ако се натисне става син и се променя на “Неприключени оферти“. По
този начин Ви се намалява списъка и се показват само неприключените оферти.
3. Бутон “Фирми информация“ показва данни за всички фирми в облака. В “Шаблонните документи“ ще
намерите всички шаблони и помощни файлове за създаване на базата данни (контакти, библиотеки с
продукти). Така също и сертификатите на програма организатор AVAMB. До тези бутони има бутон с “?“. Той е
информативен и подпомага с кратка информация относно това за какво служи.
4. В жълтата лента “Клиент“ по хоризонтала са позиционирани съкратени наименования на различни справки и
документи. При позициониране на мишката върху буквите на жълтия ред се появява кратък текст за вида
документи, намиращи се под тези две колони.
Някои от колоните са разграфени на две части - лява и дясна. Например: ПО; И ; ОФ; ПД ; ФП.
5. Върху реда на клиент << Ideal lichno >> колоната под буквите ПО (като Посещение) е разделена на две части.
1 ) Лявата част показва колко броя прикачени документи има (в случая 1)
2 ) Дясната част показва броя на посещенията (в случая 3).
Кликвайки върху цветните кубчета се отварят: съответните документи- чертежи; снимки и т.н. (лява част) или
програмата ни отвежда към съответните Работни листи (дясна част), свързани с тази оферта и клиент.
ПО – Екземпляр за посещение на работник.
ВР – Вземане на размери.
- Показва колко броя документи има този клиент като “взети размери“ и чертежи.
И – Информация, получена от клиент.
1) Лява част - зелен цвят се показват скици и чертежи.
2) Дясна част – различен цвят показва пълна информация за задачи на служителите - статус, приоритет,
приключена и т.н. Съответно спрямо това дали СТАТУСА на задачата е :
- ОТЛОЖЕНА квадратчето е в оранжево.
- ПРИКЛЮЧЕНА и ПРИЕТА квадратчето е синьо.
- РАБОТИ СЕ квадратчето е червено.
ЗД – Запитване към доставчик. Прикачват се файлове.
ОД – Получен отговор от клиент. Прикачват се файлове.
ОФ – Тук се виждат офертите.
1 ) Лява част - зелен цвят, ако има прикачени файлове. С цифра показва броят им.
2 ) Дясна част - син цвят - отвежда ни в Етап 1 на Оферта.
ДК – Договор с клиента. Показва сумата на договора.
ДКП – Договор с клиента (Подписан). Прикачва се договора като файл.
Г – Подписана бланка за ДДС на частник. Прикачва се файл.
ОФП – Подписана оферта. Прикачва се файл.
ФА – Фактура за Аванс. Показва се сумата на авансите.
РП – Документ за части на производство. Прикачва се файл.
ПД – Поръчка към доставчик.
1 ) Лява част - зелен цвят показва брой скици и чертежи.
2 ) Дясна част - син цвят показва пълна информация за поръчките към дадена оферта.
ППР – Подписан приемно предавателен протокол без резерви. Прикачва се файл.
ППП – Подписан приемно предавателен протокол с резерви. Прикачва се файл.
С – Снимка на обекта.
ИФ – Изплатена фактура. Показва в клетката брой фактури, или сума която остава за доплащане, ако е имало Аванс.
ФП – Фактури за покупка.
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1 ) Лява част - зелен цвят, ако има прикачени файлове и броят им.
2 ) Дясна част - син цвят и брой на фактурите - отвежда Ви в списъка на всички фактури за покупка към офертата.
Кликвайки в лявата част Вие имате възможност да добавите документ или да видите вече прикачен такъв (то е
оцветено вече в зелено).
Например: При кликване в лявата част на ФП (Фактура за покупка) Ви се отваря прозорец, в който можете да добавите
документ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

От този бутон избирате файла, който се намира във Вашият компютър.
Добавяте избраният файл чрез натискане на този бутон.
Ако имате фактура, която се отнася до две различни оферти, то от тук можете да ги “свържете“ чрез тази
хипервръзка.
Натискайки бутона Вие свързвате фактурата с офертите, които сте указали в т.3. Така тази фактура ще се
вижда в Етапна визуализация и в двете оферти, към които се отнася.
Бутона Ви връща в Етапна визуализация. Вече ще видите квадратчето в зелен цвят с цифра в него, в
зависимост колко документа сте прикачили.
Бутона изтрива документа
Отваря се прозорец, в който можете да добавите описание на файла. Текста ще се появи под името на файла.
(В примера под: Авалон_01.jpg(51)).

НАП – Номер на офертата, която е активирала поръчката.

2. ФИРМА ?
Като за начало е необходимо да въведете всички данни на Вашата фирма. Тази информация е важна,
защото данните се генерират автоматично във всички бъдещи документи, които ще създавате. Това
спестява време за попълване на множество документи с еднаква информация. Тук се намират всички
подменюта, свързани с Вашата фирма и са разпределени по раздели като:
- Фирмени данни;
- Фирмени бланки;
- МПС
- Потребители
- Фирмени задачи
- Служебни статистика
-5-

1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма

Започнете въвеждането на информацията на данните от “Фирмени данни“.
2. За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> точки: от т.3 до т.8

3. ФИРМЕНИ ДАННИ ?
Избирайки менюто “Фирма“ от лявата колона Ви се визуализира форма, в полетата на която можете да
попълните своите фирмени данни, както и детайли за фирмените документи.
Тези данни не са видими за обикновения потребител.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация относно това
за какво служи.

1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> Фирмени данни
От тук се попълват всички данни за фирмата, които са необходими за направата на следващите бъдещи
документи.
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2.

Полето “Име на фирмата“ е разделено на две части. В горната част “текст преди името“ трябва да напишете
думата “Фирма“, а в долната част името на фирмата. Така при печат да документ ще бъде изписано
например така: “Фирма : СВЕТЛИНА ООД“.

Ако пропуснете горната част, в документа ще излиза само долният ред.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Тук текста е “ЕИК:“
Текста е “ДДС:“, ако фирмата не е регистрирана по ДДС, то не попълвате горният ред “Текст преди ДДС
номер“ и така в документа ще излезе само самият номер, който сте въвели на долния ред.
Текста е : “Адрес:“ - ако желаете думата да се вижда преди изписването на самия адрес.
Текста е: “Град“, “Село“ или както решите да бъде изписано в документа, например Гр.
Ако искате информацията да се появява : В оферта; В договор ; В проформа ; Във фактура; В доставка, то
поставяте отметка на съответния документ. Не е задължително да бъдат попълнени всички полета, но там
където е попълнено е необходимо да се поставят отметки на тези документи, на които желаете тази
информация да е видима.
Чрез натискане бутона “Запиши“ съхранявате направената информация.

9. Текста се появява в края на всеки лист на документа.
10. Също като т.9 текста се появява в края на всеки лист на документа.
11. Тук се въвежда какъв да бъде началният номер, от който ще започнат номерата на документите. За всеки
документ по отделно можете да зададете начален номер, като попълните редовете надолу.
12. Чрез отметка разрешавате дали да се вижда датата или не.
13. Тук поставяте отметка, ако желаете да се вижда първия текст от описанието на продукта.
14. Суперадминистраторът (AVAMB) да има достъп до Вашите данни и работа във фирмата.
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15. Ако желаете да се вижда Вашето лого във всеки документ, поставяте отметка. Чрез “Избор на файл“избирате снимката от компютъра си, а чрез бутона “Смени снимката“ я добавяте в програмата.
16. Тук имате възможност да смените цветовата гама на Вашите документи, като избирате за всеки документ по
отделно спрямо вашите желания за цветова комбинация.
17. Можете да “прикачите“ допълнителни документи, касаещи фирмата като: Разрешителни; Сертификати;
Удостоверения и т.н.
Пример как ще изглежда Оферта при избрани цветове в т. 16

Прикачване на допълнителни документи, свързани с фирмата.

1.

В прозореца “Документи“ можете да изберете файл от компютъра и да го прикачите тук.
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2.
3.

Бутон “Избор на файл“, от който се избира файла от Вашия компютър.
Бутон “Добави“ прикачва файла и снимката се появява.

4. ФИРМЕНИ БЛАНКИ ?
В менюто “Фирмени бланки“ се съхраняват всички документи, които не са в софтуера. Тук можете да
създадете документи с различно съдържание, предназначени за различни институции. Можете да
създадете: Молба, Уведомление, Заповед, Референция и т.н. с готов текст върху бланка с фирмено лого и
данни на фирмата Ви. Така бързо ще попълвате необходимият Ви документ, с минимални промени според
случая.
За подробна информация натиснете бутона ”?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация,
относно това за какво служи.

1.

2.
3.
4.
5.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> Фирмени бланки.
От тук се отваря прозорец със списък с вече направени готови бланки. Кликвайки два пъти върху реда
можете да я редактирате.
Бутона “Създай нова“ Ви отваря нов прозорец за попълване и създаване на нова бланка, която в последствие
ще се появи тук.
Бутона “Изход“ Ви води в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Маркирайки ред , с този бутон “Изтрий“ ще премахнете бланката.
Чрез въвеждане на текст - име на бланка ще намерите по-бързо търсената бланка, ако списъкът стане много
дълъг.

Чрез натискане на бутона “Създай нова“ се отваря следният прозорец:

1.

Относно – там се записва името на бланката, например: “Референция“. Така ще се появява и в таблицата. Това
име всъщност ще се появява и в средата на текста в съдържанието, затова когато попълвате в т.2 не
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започвайте с тази дума, тя ще се появи автоматично в средата на текста, когато печатате бланката. (В примера
горе сме я написали за да покажем къде ще се появи в последствие).
2. Съдържание – там можете да въведете Ваш текст или да копирате подходящ от интернет и да го редактирате
според Вашите данни.
Ако решите да копирате текст от интернет или друго място, за да не набирате текста тук, то трябва да спазвате
следния ред:
1. Копира се текста в клипборда на компютъра.
2. Отваря се редактора (виж снимката горе в т.2).
3. Избира се на редактора текстов режим. Това става с натискане на предпоследния бутон (</>) преди
бутона ( ? ).
4. Редактора минава в текстов режим.(на черен екран)
5. Поставя се копирания текст в редактора(на черен екран).
6. Отново се минава в нормален режим като пак се натиска същия бутон( </>).
7. Можете да подредите текста така както искате. При печат ще се вижда нормално. Ако копираният текст
направо поставите в т.2 и натиснете “Запиши“ ще се появяват само въпросителни знаци при печат на
документа.
3. Бутон “Запиши“ – с него съхранявате направените промени, преди да излезете от менюто.
4. Бутон “Принтирай“ – показва бланката преди печат, след което можете да я принтирате. В горният десен ъгъл
ще се появят икони за печат или съхранение на бланката на компютъра.
5. Бутон “Върни във Фирмени бланки“ Ви връща в таблицата със списъка на всичките Фирмени бланки т.е.една
стъпка назад.

5. МПС ?
В тази секция се регистрират автомобилите на фирмата. Модела и номера на автомобила ще се виждат в
“Работен лист“ на съответния служител, когато той започне деня и попълни “Работен лист“.
Избирайки от меню МПС се визуализира таблица с всички МПС на Вашата фирма.

1. МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> МПС
2. От бутона “Създай ново“ се отваря нов прозорец, в който се описва всичко за автомобила.

Запазете информацията с бутона “Запиши“.
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След като сте попълнили таблицата се появява под същия прозорец допълнителна част, в която можете да добавите
снимка на МПС-то.

3.
4.

Чрез бутона “Избор на файл“ може да се прикачат документи към това МПС, като снимка или друг документ.
С този бутон сменяте и добавяте нова снимка (документ). При смяна на снимката с друга можете да
опресните
информацията с CTRL+F5 (ако бутона “Смени снимката“ не я промени).
5. С бутона “Запиши“ се съхранява направената промяна и запазва записаната информация.
6. до 9. Чрез другите бутони: “Застраховки“, “Винетки“, “Прегледи“, “Сервизи“ може да се види важна
информация, относно поддръжката на автомобила и срока на дадения документ. Програмата напомня за
изтичане на застраховка и преглед на автомобила.
10. Бутона “Върни“ Ви връща стъпка назад в меню на МПС.

6. ПОТРЕБИТЕЛИ ?
За да работите с програмата AVAMB Ви създава профил: АДМИНИСТРАТОР-Вашата фирма. Вие от своя
страна можете да дадете права за работа с програмата на Ваши служители. Но за целта отново трябва
AVAMB да създаде профили на тези ПОТРЕБИТЕЛИ-Служители(по Ваша заявка).
С програмата могат да работят различни потребители. Достъпът до нея се осъществява с въвеждане на
регистриран e-mail адрес и парола към него.
I.

Достъп.
1.1. Администратор. Това е Управителя на фирмата.
В Меню на Администратора съществува подменю Фирма. Администраторът може да борави с всички
настройки на своята собствена фирма. Той вижда всички “Потребители“ във фирмата си: Имена; права;
длъжност. Въвежда данни за МПС. Създава задачи - Фирмени задачи.

ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ на Потребител- “Администратор“
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1.2. Потребител. Това са служителите във фирмата. Профилите им се създават по заявка към представител на
AVAMB, като Управителят на фирмата (Администраторът) е дал нужната информация (имена; права;
длъжност).
Потребителят има ограничен брой права. При него липсва подменю Фирма. Той може само да вижда
ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, чрез която се ориентира за предстоящи задачи.
Съществуват 3 типа Потребителя:
- Счетоводство
- Служител
- Търговец
ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ на Потребител- “Служител“

I.

Потребители.

1. МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> Потребители.
Визуализира се таблица, съдържаща данни за всички потребители, регистрирани в системата на Вашата фирма. Те
също са видими само за администратора и обикновените потребители нямат достъп до тях.

2.
3.
4.
5.
6.

Бързо търсене чрез въвеждане на име на служител; по длъжност или отдел във фирмата(права).
От падащото меню се ограничава списъка според длъжността. (Например търсите потребители във Вашата
фирма, които са шофьори).
Ограничаване списъка според фирмата(ако са повече фирми, тук в примера е само една).
Изход от менюто.
Маркирайте ред и бутона става активен. При забравена парола или e-mail от тук можете да създадете нова!
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7. ФИРМЕНИ ЗАДАЧИ ?
Задачите условно се разделят на два вида:
 Задачи на фирмата и служителите й. Това са така наречените Фирмени задачи.
 Задачи, свързани с клиенти на фирмата.

I. Фирмени задачи. Прави ги Администраторът и са предназначени към конкретен Потребител (Служител)
или няколко Потребителя.
Приложение: Да се видят сроковете на служители към поставени към тях задачи.
В таблица се показват всички направени до момента задачи и се виждат от всички Потребители на фирмата.
Таблицата дава възможност да се видят всички най-важни данни за задачата: Към коя оферта е, Кой я е създал, Кога е
създадена, Срока на задачата, Кога е приключена и има ли пресрочване по изпълнението й. За да се види в детайли
задачата трябва да кликнете върху нея за редакция.

1. Този прозорец се отваря от МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> Фирмени задачи.
2. Кликвайки върху <<+>> се отваря ред, в който може да се прочете поставената задача. В “Тема“ се вижда
кратък текст относно задачата, а в реда се вижда цялата информация за поставената задача.
3. Тук се показва какъв е “Приоритета“ на задачата (в зависимост какво е попълнено при създаването на
задачата). Опциите са три: Спешен, Нормален; Маловажен.
4. Статуса - Има няколко възможности: Приета; Приключена; Работи се; Отложена; Изчакване, Изчаква
одобрение, В производство, За монтаж, За доставка.
5. Поле за бързо търсене по дадени критерии.
6. Бутон за създаване на “Нова задача“.
Отваря се следният прозорец за попълване.

1. “Тема“ - Кратка информация за съдържанието на задачата. Това е “заглавието“ на задачата.
2. “Описание“- Тук се описва подробно задачата. При кликване върху <<+>> (виж предишната картинка) ще се
появи в отделен ред това описание на задачата.
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3. “Дата на регистрация“ и “Дата на приключване“ се попълват като се извика календара от стрелките в дясно
на реда. До тях има поле за час.
4. В тази точка не се пише. Тя се попълва автоматично след като се попълни “СТАТУС-ПРИКЛЮЧЕНА“ т.7.
Датата и часът в дясно се взимат автоматично в деня на приключване на задачата. Ако задачата се приключи
след зададената “Дата на приключване“, то в полето на долния ред се попълва автоматично в месеци и дни
пресрочването на задачата.
Това ще бъде отразено в таблицата със фирмени задачи в поле “Пресрочване“.

5. Тук има различни опции за избор кога да се напомня, че изтича срока на изпълнение на задачата.
При отваряне на програмата за работа в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ като Администратор, в деня на изтичане срока на
задачата се появява следното съобщение в червено.

Това съобщение се появява на всички Потребители, които Администраторът е отбелязал (виж т.9 Прикачени
потребители).

При отваряне на програмата за работа в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Служителя (Тони), който е бил отбелязан в т.9 вижда
същата задача.

При въвеждане на информация в т. 6 и т.7 и според избора на “Приоритета“ и “Статуса“ на задачата полетата са в
различен цвят.
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6. “Приоритет“ – От стрелката в дясно на реда има три възможности: Спешен ; Нормален и Маловажен .
Оцветяват се съответно в червен, зелен и сив цвят за по-нагледно при планиране на работния ден. Така
“спешните“ задачи(в червено) няма да бъдат забравени за изпълнение.
7. “Статус“ - От стрелката в дясно на реда има седем възможности:

Приета ; Приключена ; Работи се ; Отложена ; Изчакване ; Изчаква одобрение ; В производство ;
За монтаж ; За доставка
В зависимост от избора на СТАТУСА на задачата в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ квадратчетата под буква “И“ са в различен
цвят:

- статус – “ Отложена “ и “ Изчакване “ - оранжево квадратче,
- статус – “ Приключена “ – синьо квадратче,
- статус – “ Приета “ и “ Работи се " – червено квадратче.
- статус – “ В производство“ –розово квадратче.
- статус – “Изчаква одобрение“ – жълто квадратче.
- статус – “За монтаж“ – кафяво квадратче.
- статус – “За доставка“ – светло синьо квадратче.
8. “Забележка“- тук се попълва допълнителен - уведомителен текст, ако е необходим. Не се вижда в редовете
на Фирмените задачи.
9. Тук се виждат потребителите, които виждат тази задача. Маркира се служителя, към който е насочена
задачата. Може да се маркират няколко служителя или само един. (CTRL+Име на Служител).
10. С натискане на бутона “Запази“ съхранявате задачата като такава.
Само Администраторът създава тези задачи. Потребителите в профила си нямат меню ФИРМА и Фирмени задачи,
следователно те не създават такъв тип задачи, а само виждат напомняща към тях информация за важна задача.
Задачата я вижда този потребител-служител на фирмата, който е маркиран да я вижда при създаването на задачата.

II. Задачи, свързани с клиентите на фирмата.
Приложение: Служи за информация в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Това са същите задачи, които се създават във
Фирмени задачи. В ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ се виждат всички направени задачи в таблица.
Пример: Клиент е пожелал да се свържем с него за допълнително уточнение по време на изпълнение на поръчка.

Под буква “И“ има колона, разделена на две колони. Тук се вижда към кой клиент има задачи. В дясното поле на
колона “И“ в различен цвят се оцветяват квадратчетата според СТАТУСА на задачата.
Оранжев цвят-подсказва, че задачата е “Отложена“ или поставена на “Изчакване“ .
Син цвят- задачата е със Статус – “Приключена“.
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Червен цвят-задачата е със Статус – “Работи се“ или “Приета“.
Жълт цвят-задачата е със Статус – “Изчаква одобрение“.
Розов цвят – задачата е със Статус – “В производство“.
Кафяв цвят – задачата е със Статус – “За монтаж“.
Светло син цвят – задачата е със Статус – “За доставка“.
В лявата част на колона “И“ има възможност да се добавят документи (квадратчето става зелено), получени от клиент,
например: чертежи, снимки и др. С цифра в квадратчето се показват колко са на брой задачите и документите. Ако
към един клиент има няколко задачи с различен статус, то квадратчето ще е в червено винаги при условие, че по
някоя от задачите все още се работи или статуса е “Приета“.
Например: Клиент “Спортист ЕТ- гр.София” има 3 задачи. Едната е “Отложена“, другата е “Приключена“, а третата е
“Работи се“. Квадратчето стои червено, за да подсказва, че все още има задача, по която се работи или е отложена и
предстои да се работи по нея. Цветът на квадратчето ще стане син когато всички поставени задачи при този клиент
бъдат “Приключени“.
Тази таблица се вижда от всички Потребители във фирмата. Ако Потребител кликне върху дясното квадратче ще се
отвори таблица с подробности за самата задача само, ако Администраторът го е отбелязал в падащото меню.

8. СЛУЖЕБНИ СТАТИСТИКИ ?
В менюто “Служебни статистики“ Ви се показва обща справка на всички основни данни в системата.
- Брой клиенти и възможност за добавяне на нов клиент.
- Брой оферти и възможност за съставяне на нова оферта.
- Брой договори и възможност за преглед на всички договори.
- Брой фактури и възможност за преглед на всички фактури.
- Информация за всички работни листи.
- Общ брой и обща сума на фактурите.
В тази секция се намира едно много важно предимство за Вас като управител на фирма-следене на
работния процес на Вашите служители (работници). Чрез бутона “Местоположение на служителя“ Вие сте
информиран, относно извършваната работа. В таблица Ви се показват всички работници, които са се
регистрирали за деня – кой служител, в колко часа е започнала работната задача за деня, на кой обект се
намира служителя и много други важни подробности. Чрез тази опция Вие сте постоянно информиран
относно Вашите служители и моментното състояние на извършената от тях задача.
Визуализира се справка за всички Работни листи във фирмата и подробности към тях, като аванс, бонус, заплащане
шофиране (ако се плаща извънредно за това), време шофиране, изминати км., по коя оферта е работено, работни
часове и заплащане за работа.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

В МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Фирма >> Служебни статистики.
Има няколко начина за филтриране на статистика по определени критерии.
Може само по имена и в справката ще излязат данни, свързани с избраният служител.
Подобно на т.2 от падащото меню може да изберем и според данните на автомобила.
Може да ограничим справката и по зададен период чрез календара.
Този филтър Ви помага, ако решите да търсите по име. С въвеждането на първите букви от името списъка все
повече се ограничава, но може да се търси и по първите букви на автомобил, цифра от сума или работни
часове.
Бързи бутони за : - Брой клиенти и възможност за добавяне на нов клиент.
- Брой оферти и възможност за съставяне на нова оферта.
- Брой договори и възможност за преглед на всички договори.
- Брой фактури и възможност за преглед на всички фактури.
От този бутон се изважда подробна справка за служителите по местоположение, оферти и поръчки, но само
за регистрираните през деня служители.

В таблицата “Служебни статистики“, ако кликнете върху реда на дадено “Име/Фамилия“ можете да редактирате
“Посещение“ на съответния “Работен лист“ на този служител или да добавите ново посещение, бонус и др. редакции.
Това става от бутона “Етап 2“.
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Местоположение на служителя?

1. В примера тук се вижда, че за деня има един регистриран служител.
2. Този бутон дава информация за моментното състояние на служителите. При натискане на “?“ Ви се отваря
помощен информативен панел с обяснение за какво служи бутона.
След натискане на “Местоположение на служителя“ се отваря следният прозорец.

1.
2.
3.

На този ред се вижда цялата въведена информация в Работния лист, с който се е регистрирал служителя при
започване на работа.
Чрез търсачката можете да ограничите списъка-когато стане прекалено дълъг (във фирма с много служители).
Излизате и се връщате в предишния прозорец на “Служебните статистики“.

Чрез “Служебната статистика“, ако зададете критерии на търсене като “Име на служител“ и зададете период можете
да получите информация например каква сума му дължите за този период.
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1) Задавате период
2) Избирате служител от падащото меню
3) На този целият ред се появява информацията, която Ви е необходима. Пример: Общо за периода какъв
аванс е взет; Бонуси общо дадени; Заплащане за шофиране; Време на шофиране; Изминати километри;
По коя оферта е работил служителя; Работни часове общо и Заплащане ,което трябва да получи за
периода, който е зададен.(В случая 1 месец).

9. НОМЕНКЛАТУРИ ?
В това меню се намират важни раздели, които имат отношение към спецификата на дейността на фирмата
Ви. Например ако дейността Ви е строителство, то тук ще задавате Ваши текстови шаблони, които често
бихте могли да използвате. Това би Ви спестило време при попълване на документи като: Договори,
Оферти, Поръчки и др., в които можете да добавяте текстове, характерни за Вашата дейност или пък
текстове, уточняващи поръчката например.
Разделите са няколко. Разпределени са така, че лесно да се ориентирате, когато създавате шаблони.
- Шаблонни текстове
- Продуктови статистики
- Продуктова ориентация 1
- Продуктова ориентация 2
- Галерия снимки
- ДДС
- Директория покупки
1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури

2.

За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> точки: от т.10 до т.16

Примери за :
- “Шаблонни текстове“ – тук можете да създадете шаблон на текст, с който да завършвате в края на документа
или шаблон на текст, подсещащ за връзка с Вас при евентуални въпроси.
- “Продуктова статистика“ – това са мерните единици, които Вие използвате във Вашата дейност като
например: линеен метър, брой, килограм и т.н.
- “Продуктова ориентация 1“ – ако сте строител тук бихте указали къде ще бъде ремонта на обекта, например:
къща, апартамент, ателие и т.н.
- “Продуктова ориентация 2“ – тук бихте указали, ако е къща къде по-точно в нея ще се извърши ремонта,
например: кухня, стая и т.н.
- “Галерия снимки“ – в галерията се съхраняват всички снимки, които са използвани в програмата. Така бързо
ще можете да добавяте снимка, например при създаване на оферта.
- “ДДС“ – тук задавате, ако имате различно ДДС, например 9%
- “Директория покупки“ – тук можете да създадете различни категории на покупните си фактури според
предназначението им. Например в категория “Наеми“ ще се отнасят всички покупни фактури, направени за
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наем на офис. Това по-нататък ще Ви помогне по този критерий да се потърсят (филтрират) всички направени
разходи за наем.

10. ШАБЛОННИ ТЕКСТОВЕ ?
В менюто <<Номенклатури>> се намират други подменюта, където можете да направите Ваши лични
настройки за шаблонни текстове, вид ДДС, да определите местоположение на бъдещи обекти (мазе, таван
и т.н. спрямо дейността на Вашата фирма) и да определите код на определени “пера“ на покупки (ток,
вода, наем и т.н). Те са видими и за обикновения потребител, но той няма права да ги редактира и трие.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно това
за какво служи.

1.
2.

Шаблоните на текстове се намират в МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури >> Шаблони текстове.
В тази таблица се виждат всички направени до момента шаблони. Липсващите номера са на изтритите
шаблони.
Име на шаблон: трябва да е кратко и лесно за да Ви подсказва текста, който ще Ви потрябва.
Описание: текстът, който ще се появи на определеното място в документа.
Фирма: автоматично се попълва фирмата, която е създала шаблона.
3. Бутонът “Изтрий“ изтрива маркиран шаблон, а с “Изход“ излизате от менюто в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
4. Бързо търсене на шаблон, чрез въвеждане само на няколко букви (когато шаблоните станат прекалено
много).
5. От този бутон създавате нов шаблон.
Отваря се нов прозорец, в който попълвате текста на шаблона.

1.
2.
3.

Име на шаблона (кратко и лесно да подсказва текста, който Ви трябва).
Текста, който ще ползвате често. Да бъде добре обмислен, тъй като ще се вижда от много потребители.
Записвате вече новият шаблон.

Защо е нужно да се създава шаблон на текст?
Създавайки шаблон, можете да запаметите най-често използваната информация, която се показва в документите Ви.
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След като сте създали шаблона може да се възползвате от него при създаването на нова Оферта. В “Етап 2“ на
офертата можете да изберете от вече готовите текстове на шаблоните т.1. Тази възможност Ви помага в по-бързото
оформяне на документите с необходимата информация.
1.

Натискайки бутон “Етап 2“ Ви се отваря следната таблица.

2.

Избор на шаблон става от стрелката. От падащото меню избирате по краткото заглавие на шаблона. С
малкото <<+>> в дясно до стрелката “прикачвате“ текста и той се появява отдолу в полето “Първа страница“.
Там може да се пише и направо, без да ползвате готов шаблон.
Кликвайки в полето т.2 в дясно се визуализира къде в офертата ще Ви се появи текста от шаблона.
(Подчертано с червено) т.3.

3.

Подобно е и при текста на последна страница.

1.
2.
3.
4.
5.

Избор на шаблон от падащото меню от стрелката (в дясно на реда).
С <<+>> добавяте шаблона, за да се появи на последна страница т.2.
При маркиране на реда се появява примерна оферта, която Ви показва къде в документа ще се появи текста,
който ще изберете.
Чрез този бутон запазвате всички направени промени.
С този бутон печатате вече готовия оформен документ.

- 21 -

11. ПРОДУКТОВИ СТАТИСТИКИ ?
“Продуктовите статистики“ служат за улеснение в Оферти, при ценообразуване. Подобно на “Шаблоните“,
тук се въвежда често използвана информация за Ваше улеснение. В случая това са мерните единици, които
използвате в своите проекти. Тези статистики спестяват време при оформянето на Оферта.
Визуализира се таблица с всички създадени статистики до момента.

1.
2.
3.

В МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури >> Продуктови статистики.
При задържане на мишката върху реда се появява помощен надпис с информация. Редакцията става чрез
двойно кликване върху реда.
От този бутон се създава нова статистика.

Появява се нов прозорец.

1.
2.

Въвеждате името и мерната единица.
Записвате статистиката.

12. ПРОДУКТОВА ОРИЕНТАЦИЯ 1 ?
Преди да създадете ново “Местонахождение 1“ проверете в падащото меню “Виж всички“ дали желаното
не е вече регистрирано от други ползватели на програмата. Ако не съществува в падащото меню тогава
можете да регистрирате ново. Имайте предвид, че всяка нова регистрация ще се вижда от всички фирми в
облака.
Предназначението й е да добавите допълнителни обяснения към Вашата оферта.
Пример: Имате обект на даден адрес, но той се състои от няколко етажа. Тук може да укажете къде ще се
извърши ремонта в дадената сграда- (например етаж 1).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури>> Продуктова ориентация 1
От падащото меню можете да видите всички създадени до момента.
Търси по зададени критерии: Номер; Име на група; Фирма
С този бутон създавате ново Местоположение. Бутона “?“ (до него) е информативен помощен бутон.
Бутон за изход от това меню.
Изтрива шаблон на местоположение.
Маркирайки реда чрез двойно кликване можете да редактирате шаблона.

13. ПРОДУКТОВА ОРИЕНТАЦИЯ 2 ?
Преди да създадете ново “Местонахождение 2“ проверете в падащото меню “Виж всички“ дали желаното
не е вече регистрирано от други ползватели на програмата. Ако не съществува в падащото меню тогава
можете да регистрирате ново. Имайте предвид, че всяка нова регистрация ще се вижда от всички фирми в
облака.
Предназначението й е да добавите допълнителни обяснения към Вашата оферта и по-специално към
Продуктова ориентация 1.
Пример: Имате обект, който се намира на етаж 2, но ще се прави ремонт само в 1 помещение на този етаж.
В “Продуктова ориентация 1“ ще укажете етаж 2, а в “Продуктова ориентация“ 2 ще укажете например –
“Кухня“.

1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури >> Продуктова ориентация 2
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2.
3.
4.
5.
6.

С този бутон създавате ново Местонахождение. Бутона “?“ ( до него) е информативен помощен бутон.
Търси по зададени критерии: Номер; Име на група; Фирма
Бутон за изход от това меню.
Изтрива шаблон на местоположение.
Маркирайки реда чрез двойно кликване можете да редактирате шаблона.

14. ГАЛЕРИЯ СНИМКИ ?
В “Галерията“ се съхраняват всички снимки, които са използвани в програмата.
Избирайки менюто “Галерия“ Ви се визуализира форма, в която можете да добавяте стандартно
използвани изображения. Те ще улеснят Вашата работа при създаването на оферта. До бутоните има бутон
“?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно това за какво служи.

1.
2.
3.

Меню на Администратора >> Номенклатури >> Галерия снимки.
Бутонът показва всички снимки, качени от Вас
Бутонът показва всички снимки, качени и от други потребители.

След натискане на някои от тези бутони се визуализира следният прозорец:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чрез “Избор на файл“ избирате от къде да качите снимка.
С бутона “Добави“ я качвате във Вашата галерия.
Новата снимка се появява с име “Нова снимка“ .
Чрез “Смени името“ променяте името на снимката.
Чрез “Изтрий“ я премахвате от Вашата галерия.
Бутон за бързо търсене на снимка по име на снимка. До него бутона “Покажи всички“ премахва зададения
филтър.
Бутон “Изход“ – излизате от менюто в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
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15. ДДС ?
В този прозорец задавате вида на ДДС. В случая е 20%, но за различни дейности е друг.

1.
2.
3.
4.
5.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури >> ДДС.
Чрез двойно кликване върху маркирания ред можете да редактирате вече създаденият шаблон за ДДС.
Бутона “Създай ново“ ще добави нов ред с нови данни, например ДДС 9%, ако ще Ви е необходимо в други
случаи.
Връщате се в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Бутона “Изтрий“ изтрива маркирания ред.

16. ДИРЕКТОРИИ ПОКУПКИ?
В “Директории покупки“ можете да създадете различни категории на покупните си фактури според
предназначението им. Например в категория “Наеми“ ще се отнасят всички покупни фактури, направени за
наем на офис. Това по-нататък ще Ви помогне по този критерий да се потърсят (филтрират) всички
направени разходи за наем.

1.
2.
3.
4.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Номенклатури >> Директории покупки.
Бутон за изтриване на маркиран ред и бутон за изход от менюто.
Маркирайки реда се появява текстов информационен прозорец, който подсказва как се редактира реда.
Бутон “Създай нова“ отваря нов прозорец, в който създавате новата категория, например : Материали –
гориво.
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1.
2.

С бутона “Запиши“ съхранявате категорията.
Бутона “Връщане в директории покупки“ Ви отвежда стъпка назад, където се вижда вече новосъздадената
категория.

17. КОНТРАГЕНТИ ?
Контрагентите са всички лица, фирми и служители във Вашата фирма, които се използват в програмата.
Потребителите имат достъп до таблиците в менюто “Kонтрагенти”, но нямат права да ги редактират.
В менюто “Контрагенти“ се намират два раздела:
- “Клиенти-Контрагенти“- тук са всички данни на клиенти, доставчици, служители
- “Адреси-Обекти“ – тук са данните на адресите и обектите по име на клиент, доставчик, служител и
т.н.

1.
2.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Контрагенти
За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> т. 18 и т.19

18. КЛИЕНТИ - КОНТРАГЕНТИ ?
Контрагентите са всички лица, фирми и служители във Вашата фирма, които се използват в програмата.
Потребителите имат достъп до таблиците в менюто “Клиенти-Контрагенти“ но нямат права да ги редактират.
Избирайки менюто “Клиенти-Контрагенти“ Ви се визуализира таблица с всички контрагенти на Вашата фирма,
информацията за тях и брой оферти, договори, проформи и фактури, които имате сключени с тях.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно това за какво
служи.
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1.
2.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Контрагенти >> Клиенти-Контрагенти.
Чрез тези два бутона: “Избор на файл“ и “Импорт“ можете да импортирате (прикачите) “Контрагенти“ в
програмата от готов Excel файл, намиращ се на Вашия компютър. Този файл сте изтеглили предварително на
компютъра си чрез бутона “Експорт“ т.4.
Важно: Всички клетки във файла, които са в червено трябва да бъдат попълнени - те са задължителни. В
противен случай файлът няма да се импортира в програмата. (Ако сте изпълнили всички условия и въпреки
това таблицата не се импортира - натиснете GTRL+F5).
3. Бутонът “Създай нов“ отваря прозорец за попълване на необходимите данни на новия контрагент.
4. Експортира (изтегля) файл с всички “Контрагенти“ в Excel таблица от програмата на компютъра Ви. Това Ви е
полезно в случай, че искате да направите поправка в много от данните на контрагентите си или да допълните
списъка си с контрагенти с нови такива.
Важно при допълване на списъка! - При изтеглянето на файла обърнете внимание на последната колона в червено:
“Идентификатор фирма“. Там с цифра е отбелязан определен номер, (например 13). Това е поредният номер при
регистрирането на фирмата Ви от АVАМB. Всяка фирма има свой пореден номер. За да го научите се обърнете към
AVAMB или съответно когато изтеглите файла там ще бъде попълнена цифрата на Вашата фирма(в примера тук е 13).
Ако на долният ред решите да добавите нов контрагент в таблицата-не забравяйте да напишете същия номер като погорния ред (в случая 13). В противен случай тази таблица няма да се “Импортира“ (качи) обратно в програмата.

5.

Бутонът “Добави обект“ отваря прозорец за попълване на данни за новия обект. Същата таблица се отваря и
от Меню “Контрагенти“ >> Адреси-Обекти.
6. Изход от менюто Ви връща в “Етапна Визуализация“.
7. Изтрива маркиран ред.
8. Ако списъкът е дълъг може да се ограничи по “Категория“.
9. Търсенето може да се ограничи чрез въвеждане на повече критерии.
10. Маркирайки даден ред може да се редактира чрез двойно щракване.
11. Полето се маркира в червено когато има направена оферта, но по нея няма никакъв друг документ, например
Поръчка, Договор и др. По този начин лесно се следи даден служител дали се регистрира само с Оферта, но в
случая той не работи по задача.
След избор на редакция на маркиран ред се отваря следният прозорец:
(Същият прозорец се отваря, но с непопълнени полета когато създавате нов Контрагент).
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1.
2.
3.

От този бутон можете да създадете нов обект, на който служителят ще работи.
Чрез бутона “Запиши“ съхранявате направените промени.
Бутона “Върни“ Ви води стъпка назад.

-

Категория. От падащо меню се избира “Категорията“ към която спада Контрагента. Списъкът с категории се
създава от AVAMB. За да създадете нова Категория, (ако в списъка липсва подходяща) трябва да се обърнете
към него и той ще я създаде. Чрез категориите Вие можете да групирате всички свои контрагенти.
Пример 1: Можете да създадете категория “Офис служители“, в която да добавите всички Ваши офис
служители.
Пример 2: Можете да създадете категориите “Фирми“ и “Частни лица“ и в тях да разпределите всички Ваши
клиенти.
Така например при избиране на филтър по категория “ Служител“ Ви се визуализира таблица с всички
служители в тази категория.
Важно: Когато създавате договор с Подизпълнител-тук трябва да регистрирате контрагента маркирайки го в
категория Подизпълнител (Доставчик). Така в последствие Вие ще можете да регистрирате продукта
(услугата) му в “Продукти“ и ще можете да създадете договор с него като “Договор с подизпълнител“.
Фамилия- този ред е разделен на две части: в горната част можете да запишете думата “Фамилия“, за да се
появи пред самото фамилно име при печат на документ.
Фирма - този ред е разделен на две части: в горната част можете да запишете думата “Фирма“, за да се появи
пред името на фирмата при печат на документ.
ЕИК/ ЕГН - Попълвате съответно според това дали е фирма или физическо лице (ЕГН). В горната част можете
да напишете с думи съответно ЕИК или ЕГН, за да се появят пред цифрите при печат.
Адрес; ДДС номер; Град- в горният ред попълвате с думи, за да се появи при печат.

-

Попълват се надолу всички редове.
Можете да попълните само задължителните (в червено).
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-

Акаунт-Потребител - От падащото меню избирате:
- “Без акаунт-потребител“ - контрагент, който не е от Вашата фирма.Това са нашите клиенти и доставчици.
- “Име на потребител” - новия Потребител (Служител), който вече се вижда, след като AVAMB вече го е
регистрирал в системата. Така вече Администраторът окончателно създава профил на Потребителя (Служителя), с
който профил Служителя работи в програмата.
4. От този бутон избирате файл от компютъра си.
5. Чрез “Смени снимката“ качвате файла за да се появи.
6. Изтрива снимката.
Не забравяйте отново да натиснете бутона “Запиши“- т.2 за да съхраните снимката.

19. АДРЕСИ - ОБЕКТИ ?
Обектът е мястото, на което ще бъде извършвана работата. Ако често имате оферта към един и същ
контрагент, то създаването на “адрес на обекта“ ще Ви пояснява на кой обект се изпълнява дадената
оферта, по която се работи. Така ще може да търсите оферта в търсачката, въвеждайки адреса на обекта.
Отваряйки меню “Адреси-обекти“ ще се появи таблица с всички контрагенти в програмата и свързаните с
тях обекти.
Управлението на обектите се извършва по идентичен начин с останалите таблици до момента.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Контрагенти >> Адреси-Обекти.
Ако списъкът е дълъг може да се ограничи по определен контрагент.
Търсенето на обект може да стане и чрез въвеждане на повече критерии.
Изход в “Етапна Визуализация“.
Изтрива маркиран ред.
Маркирайки ред чрез двойно кликване можете да редактирате данните за обекта.
Създавате нов обект. Бутон “?“ е информативен и подпомага с кратка информация относно това за какво
служи.
Ако имате приключена оферта на даден обект, но в последствие клиента Ви се обади с нова поръчка, то
можете да клонирате обекта, тъй като новата поръчка ще е на същия адрес.

При създаване на нов обект се визуализира форма в която се попълват: Контрагент към който се отнася този обект,
улица и град на обекта и допълнителна информация за обекта, ако има такава.
Полетата в червено са задължителни.
От падащото меню на “Контрагенти“ можете да избирате.

1.
2.
3.

Съхранението на информацията става чрез бутона: “Запиши“.
Бутона “Създай Оферта“ се появява след като натиснете бутона “Запиши“. Информирайте се за бутона от
знака “?“.
Бутона “Върни се в обекти“ Ви връща в предишното меню.

20. ПРОДУКТОВА БАЗА ?
В “Продуктовата база“ се намират разделите, свързани с всички – Ваши и чужди продукти, Вашето
ценообразуване и фирмени отстъпки, които давате на определени фирми. В “Продуктовата база“ има
няколко раздела:
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-

-

-

-

1.
2.

“Библиотека“ - там се съхраняват всички продукти на дадена фирма, които се употребяват от
Вашата фирма. За всяка отделна фирма с която работите трябва да има отделна библиотека с
техните продукти.
“Продукти“ – тук се виждат всички продукти в облака. От тук можете да избирате готово създаден
продукт, който Ви устройва като цена, размер или друго или да го “клонирате“ и в последствие да
редактирате някои неща в него и да го запишете като друг продукт, който ще използвате във Ваша
поръчка, оферта и договор. Голямо предимство на програмата е, че продуктите се виждат в облака
и от други фирми и така Вие имате добра възможност Вашият продукт да бъде забелязан в
конкурентна среда.
“Ценови каталог“ - За всеки продукт, чиято цена се изчислява спрямо формула или с таблица може
да се направи ценова листа с пресметнати цените на продукта в зависимост от избрани размери за
него.
“Фирмени отстъпки“ - Фирмените отстъпки са предварително създадени в 5 класа. Ако за Вашите
продукти предлагате отсъпки при продажбата им от други фирми може да ги управлявате от тук
като зададете кой клас отстъпка ще ползва дадената фирма, на която ще предоставите правото да
продават продуктите Ви.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Продуктова база
За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> т. 21 до т. 24

21. БИБЛИОТЕКИ ?
В Библиотеката се съхраняват всички продукти на дадена фирма, които се употребяват от Вашата фирма. За
всяка отделна фирма с която работите трябва да има отделна библиотека с техните продукти.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация относно това
за какво служи.
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Този прозорец се визуализира от:
1. МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Продуктова база >> Библиотеки
2. Чрез бутоните: “Избор на файл“ и “Импорт“ можете да добавите в Библиотеки готов файл, намиращ се на
Вашия компютър.
Важно! След като изтеглите от програмата excel таблицата на компютъра Ви чрез бутона “Експорт“ - т.3 Вие можете
да направите необходимите промени в нея и след това да я импортирате (качите) обратно чрез бутона “Импорт“ - т.2.
Важно условие е да не размествате колоните в таблицата, а колоните в червено трябва да са задължително
попълнени. В противен случай таблицата няма да може да се импортира обратно в програмата. (Ако сте изпълнили
всички условия и въпреки това таблицата не се импортира, натиснете CTRL+F5).

При изтеглянето на файла обърнете внимание на колона “B“ в екселската таблица. Всяка библиотека има свой номер.
Това е поредният номер, под който е запазена дадената библиотека (в примера префикс на библиотека BOQ е под
номер 2).
3.

Бутоните: - “Експорт“ - записва библиотеките (по-точно продуктите в дадената библиотека) в EXCEL таблица
на Вашия компютър. В случая записва маркираната Ваша библиотека с продуктите, които имате в нея. (В
дадения пример ще изтегли таблица с два продукта.)
- “Редактирай“ - редактира маркираният ред.
- “Създай нова“ - Отваря се нов прозорец за създаване на нова библиотека.

1) Въвеждат се: Доставчик; Префикс (трябва да съдържа 3 символа, които могат да бъдат
главни букви или цифри с латински букви) и име на библиотеката.
2) Бутона “Запиши“ съхранява библиотеката.
3) Бутона “Върни в Библиотеки“ Ви връща в предишното меню.
- “Изход“ - Отвежда Ви в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
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4.

5.

- “Изтрий“ - Изтрива маркирания ред.
Маркирайки реда в дясно т.4а се появява таблица с вече въведени до момента “Продукти“ в тази библиотека.
(Ако има такива въведени).
Примера, който е даден на снимката в случая показва, че фирма “СВЕТЛИНА ООД“ е създала библиотека
“Ограда зидана“ и в нея има два продукта. В дясно се виждат самите продукти, след като маркирате реда.
Имате право да “триете“ , “създавате нов“ и “редактирате“ само продуктите на Вашата фирма. Това става
чрез бутоните “Редактирай“ , “Създай нов“ и “Изтрий“.

При избиране на бутона “Създай нова“ Ви се визуализира форма в която се попълват данните за новата библиотека.
Тази форма може да се отвори и от меню на Продуктова база >> Продукти, където имате възможност да създадете
нов Продукт.

22. ПРОДУКТИ ?
Тук имате възможност да създадете продукт, който ще ползвате във Вашите оферти и в бъдещи проекти.
Преди да създадете нов продукт трябва да имате в предвид (или да направите) няколко стъпки:
1. Да сте създали Контрагент (Доставчик) -това е контрагента, който доставя продукта.
2. Да създадете нова Библиотека (ако няма такава, към която да прикачите продукта). Всеки продукт
се намира в определена Библиотека. Например в библиотека “Дограма“ ще се намират всичко
продукти (услуги) ,свързани с монтаж и изработка на дограма.
3. Да се създаде подходяща категория за дадения продукт. Например в дадена Библиотека може да
има няколко категории: Категория “ПВЦ продукти“ и Категория “Дървена дограма“.
Тези стъпки се правят ако нямате създадена категория и библиотека към които да прикачите новият
продукт. Ако вече сте минали тези стъпки, то продължавате с регистрирането на продукта Ви в системата,
избирайки вече контрагента, библиотеката и категорията, които съществуват.
При избиране на менюто “Продукти“ се визуализира голяма таблица, съдържаща всички продукти на всички
библиотеки, които Вашата програма използва.
Този прозорец се отваря от:
1. МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Продуктова база >> Продукти.
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2.

Ако списъкът е дълъг може да го ограничите от падащото меню и да изберете по Библиотека; Категория;
Собственик (кой е съставил продукта).
3. Подобно на т.2 можете да ограничите информацията в таблицата като зададете повече критерии.
4. При маркиране на ред т.1 се отключват първите два бутона на горния ред с бутони.
Бутоните: “Клонирай“ и “Изтрий“ се отключват само при маркиране на Ваши продукти. (Собственик сте Вие).
Следователно можете да изтривате и клонирате само продукти, създадени от Вас.
a) “Експорт“ - изтегля Excel - файл с всички продукти на Вашия компютър.
b) ”Създай нов“ - Създава нов продукт. За подробности натиснете “?“
c) “Клонирай“ – Копира маркирания ред (продукт). След това трябва да редактирате, ако има някаква малка
промяна спрямо този, от който сте копирали. Това е вид улеснение за по-бързо попълване на
информацията когато имате еднакви продукти.
d) “Изход“ – извежда Ви в Етапна визуализация.
e) “Изтрий“ – изтрива маркиран ред.
При създаване на нов продукт от бутона “Създай нов“ се визуализира форма, в която се попълва информацията за
него.

1.
2.
3.

Избирайки “Снимка“ се появява този прозорец в дясно.
Изборът на снимка става чрез “Избор на файл“ от компютъра, и “Смени снимката“. След което трябва да
запишете т.3 промените.
“Запиши“- запазва всички направени промени. След като попълните лявата част, натискате “Запиши“ и след
като прикачите снимка също натискате “Запиши“. Ако решите да смените снимката в последствие и не се
получи натиснете Ctrl+F5.

- 34 -

В ляво се попълва:
1. Библиотека и Категория към която попада продукта от падащо меню.
2. Код на продукта - само с латински букви.
3. Име на продукта.
4. Име за поръчка на продукта (с латински букви) - за чужбина.
5. Описание на продукта.
6. Описание за поръчки на продукта (с латински букви) - за чужбина.
7. * Тип цена – От падащо меню. Начинът по който ще бъде изчислена цената на продукта :
- За квадратен метър
- За линеен метър
- За килограм
- За литър
- За комплект
- За брой
- За час
- За километър
- Формула
- Таблица цени.
В случая на избор на “Таблица цени“ и “Формула“ не се появяват за попълване долните полета (т.8 до т. 13).
8. Съотношение мерна ед. / кг.
9. Публична цена. Това е цената на която сте закупили продукта. (Цената на доставчика).
10. Тип на отстъпка. Ако доставчика Ви прави отстъпка от 5%, тук избирате Процент. Ако Ви дава продукта на
определена от него друга цена, различна от неговата продажна (Публична) избирате Нето.
11. Отстъпка от доставчик. Тук въвеждате какъв процент отстъпка Ви е дал доставчика.
12. Закупна цена (в това поле не се пише, а се изчислява автоматично, спрямо по-горе въведената информация).
13. Надценка % (пишете какъв % надценка искате върху “Закупната цена“. Продажната цена веднага се преизчислява
автоматично).
I.

При избиране на тип цена: “Формула“ .

1.
2.
3.

От падащото меню на тип цена “Формула“ Ви се появява отдолу допълнителна таблица.
Трябва да изберете желаната от Вас библиотека от падащото меню. В прозореца отдолу ще се появят
продуктите от тази библиотека, които ще калкулирате чрез Калкулатора т.3 - (в дясно).
Калкулатора се появява щом изберете Формула.
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Пример за Продукт чрез формула:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Код на продукта - (само с латински букви за лесно търсене по този критерий).
Избирате от библиотека ”АКСЕСОАРИ“ (в този пример).
Появяват се всички продукти в тази библиотека. Маркирате реда (в случая: AKSKАNТ CHEREN I Кант черен с
надпис) и след това натискате отдолу буква, под която ще бъде запомнена при формирането на формулата. В
този случай е маркирана буква “y”.
В дясно се появяват веднага срещу всяка буква кой префикс стои (т.е. кой продукт).
Чрез Калкулатора създавате формулата на принципа: Колко (броя) *(по) кой (префикс)+ …и т.н.
Тук се вижда как е формулирана формулата.
Чрез бутона ”Калкулирай цена“ - цената на продукта се изчислява спрямо Вашата формула и се записва в
полето “Продажна цена“.
Бутона “Добави в описание“ ще покаже формулата в описанието.

ВНИМАНИЕ: В дадената библиотека (в примера АКСЕСОАРИ) ще се появят продукти, които не са записани чрез
таблица или формула, например: Конец е за 1 брой и затова се вижда тук в т.3. Ако в “Аксесоари“ сте регистрирали
продукт (например панталон) чрез формула, то той няма да се вижда тук в тази библиотека.
В десният панел имате още допълнителни таба с настройки след Калкулатор:
1). Подпродукти
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Като за начало трябва да знаете, че в Библиотеки трябва да фигурират като отделни продукти и “ПРОЗОРЕЦ“ и
“ДРЪЖКА“.
Тук можете да добавите Подпродукти, които могат по-бързо и лесно да бъдат използване при създаването на оферти.
Това става чрез бутона “Създай нов“. Отваря се таблицата с всички продукти в Библиотеката и избирате продукт
“Дръжка“, който ще стане в случая подпродукт на продукта “Прозорец“.
Пример: Създавате оферта. Избирате продукт, който сте създали от няколко елемента и сте нарекли “ПРОЗОРЕЦ“.
Определили сте цена за него, но в последствие можете да добавите няколко различни вида допълнителни елемента –
дръжки - 5 броя, които не сте калкулирали в цената на продукт “ПРОЗОРЕЦ“. По този начин ще улесните работата си
при създаване на оферта с този продукт, като включите още допълнителни неща към основния продукт, наречен
“Прозорец“.

След което към продукт “ПРОЗОРЕЦ“ трябва да добавите, че той има подпродукт “Дръжка“ за да може в офертата
при частта: “Описание на продукта“ (виж картинката горе) да може да го изберете от стрелката. Имате възможност да
изберете 5 подпродукта. В примера сме избрали 5 броя дръжки, които като отделен продукт са на цена 2,50лв.
Програмата изчислява автоматично сумата за 5 бр. След което натиснете синия бутон: “Прехвърли в описание“, за да
се появи подпродукта в горната таблица за да бъде включена сумата в крайната цена. т.1а
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2). Ценообразуване. (десен панел, таб “Ценообразуване“)

Тук задавате % отстъпка от Продажната цена към определена фирма.
Например: Решавате, че на Фирма “МАТЕРИО БЕЛЧЕВ ЕООД“, която ще продава Ваш продукт ще й дадете отстъпка от
15%. Определили сте, че 15% отстъпка ще ползват фирмите от клас 5 т.7. За целта трябва да отидете в “МЕНЮ НА
АДМИНИСТРАТОРА“ >> Продуктова база >> % Фирмени отстъпки . Там трябва да зададете , че “МАТЕРИО БЕЛЧЕВ
ЕООД“ ще е: Фирма клас 5. Така зададена цената означава, че всички Фирми, които сте задали като клас 5 ще ползват
15% отстъпка от този продукт. Важно: Трябва да има отметка на: “Да се вижда ли продукта от останалите фирми?“.т.8
Пример в снимката:
Закупили сте Метална колона100/100 от доставчик на цена 10,00лв - т.1.
Доставчика Ви прави отстъпка (редовен клиент) от 5 %.
В т.2 избирате от стрелката “Процент“, в т.3 пишете цифрово. Ако доставчика Ви е дал твърда цена по-ниска от
публичната, тогава избирате “Нето“, а в т.3 пишете цената на доставчика, която Ви е дал той.
Закупната цена- в сивото поле се изчислява автоматично т.4. В случая става 9,50 лв (10лв -5%= 9,50лв)
В т.5 слагате Ваша надценка, изразена в процент. Искате този продукт да го продадете с надценка от 20%.
В т.6 се изчислява автоматично “Продажната цена“. (9,50+20%=11,40лв)
В т.7 попълвате процента, който ще ползват всички фирми от клас 5.
За повече информация относно това как се определя коя фирма кой клас да бъде – (виж Упътване в програмата.
Натиснете стрелката в “Настройки“ >> ( i ) >> - т.24 Фирмени отстъпки?).
В т.8 задължително трябва да има отметка. В противен случай фирмата няма да вижда продукта в нейната база и няма
да има възможност да го предлага и продава.
3). Снимка.
- Когато създавате нов продукт в дясно се отваря таблица точно с този таб. Вече описахме по-горе как става
това. Тук можете да добавите снимка на вашият продукт. Така когато правите оферта ще има и снимка в
основната информация за продукта.
4). Галерия.
- Тук можете да качите всякакви други документи, свързани с продукта .
5). Спецификация.
- Можете да качите сертификати за качество или др. документи, свързани с продукта.
II. При избиране на Тип цена : “Таблица цени“. т.1
В дясната част на екрана се появява форма т.2, в която можете да добавите таблица с предварително зададени цени
спрямо размерите на продукта. Таблицата може да се импортира от EXCEL файл от компютъра Ви. Тогава задавайки
размери за височина и ширина в поръчката програмата ще взима цените от зададените в таблицата цени за тези
размери.
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1.
2.
3.
4.
5.

Тип цена: от падащото меню се избира: “Таблица цени“.
В дясно на екрана се появява таблицата от която се взимат предварително изчислени цени според размера
по “L“ и “H“.
Чрез “Избор на файл“ можете да импортирате таблица, която е създадена в EXCEL на Вашият компютър.
“Смени таблицата“ прикачва таблицата на програмата и тя се появява в този прозорец.
С този бутон можете да изтеглите тази таблица на Вашия компютър.

23. ЦЕНОВИ КАТАЛОГ ?
За всеки продукт, чиято цена се изчислява спрямо формула или с таблица може да се направи ценова листа
с пресметнати цените на продукта в зависимост от избрани размери за него.
При създаване/редакция на продукт в дясната половина има таб “Ценообразуване“ т.1. В този таб се настройва
диапазона от размери на продукта, за които ще бъдат изчислени ценовите листи.

След като са зададени стойности в Ценови листи т.2 за даденият продукт (или няколко продукта) вече може да бъде
изведен този продукт в Ценови каталог. Това става в МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА. Ценовия каталог представлява
таблица с всички съществуващи продукти в системата, чиято цена се изчислява спрямо таблица или формула.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОТА >> Продукти >> Ценови каталог.
Списъкът може да се ограничи чрез Библиотека или Собственик.
Списъкът може да се ограничи, задавайки определен критерий на търсене. Например по име на Продукт, Код
или Тип на цена (формула или Таблица).
Маркирайки ред и избор на бутон “Ценови каталог“ т.6 се генерира в EXCEL документ (.xls) ценови каталог.
Имате възможност да маркирате повече от един продукт, като за по-лесно управление има бутони: “Избери
всички“ и “Премахни всички“. Системата Ви позволява да изберете до 250 продукта.
След като маркирате желаните продукти, натискате бутона “Ценова листа“, който генерира .xls документ с
описани в него цените за съответните размери на избраните от Вас продукти.
Изход от менюто.

24. ФИРМЕНИ ОТСТЪПКИ ?
Фирмените отстъпки са предварително създадени в 5 класа.
Ако за Вашите продукти предлагате отсъпки при продажбата им от други фирми може да ги управлявате от
тук като зададете кой клас отстъпка ще ползва дадената фирма на която ще предоставите правото да
продават продуктите Ви.
Пример: Фирма AVAMB ще ползва най-малкия процент отстъпка. Задаваме я като: “Отстъпка за фирма от клас 1“.
Когато създадете продукт, то в частта на Ценообразуване там Вие ще зададете за Фирма клас 1 какъв процент да
ползва. Така програмата автоматично ще маха от Продажната цена определения от Вас процент отстъпка.

1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Продуктова база >> Фирмени отстъпки.
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2.

От падащото меню избирате за дадената фирма към кой клас отстъпка да бъде. Създадени са 5 типа класове,
зад които предварително знаете какъв % отстъпка стои.

ВАЖНО: Когато създавате продукт отивате в МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Продуктова база >> Продукти >> Създай
нов. В лявата част на прозореца трябва да укажете “Тип на отстъпката“- процент ( т.1). В дясно се визуализира
прозорец. В таб “Ценообразуване“ се визуализира таблица, където можете да зададете Вашите отстъпки за дадения
продукт към определена “Фирма клас“. Така Вие определяте дадения продукт колко процента отстъпка ще ползва
когато някоя фирма го продава. Всички фирми, които сте отбелязали под същия клас ще ползват еднакъв % отстъпка.

1.
2.

Избирате “Тип на отстъпка“ - процент от падащото меню.
В дясно се появява таблица. В таб “Ценообразуване“ в “Ценови отстъпки за класове фирми-% от Продажна
цена“ си задавате % за различния клас фирма.
Например: “Фирма клас 1“ ще ползва 2 % отстъпка за този продукт. Всички фирми, които сте маркирали под клас 1
ще ползват 2 % за този продукт. За друг продукт можете да запишете друг % отстъпка и всички фирми от клас 1 ще
ползват % отстъпка, който Вие зададете в самият продукт.
3. Чрез отметките давате разрешение да се вижда ли продукта.
Важно: Ако не поставите отметка на: “Да се вижда ли продукта от другите фирми?“, то Вашите продукти няма да се
виждат от другите фирми в облака и няма да може да ги продавате.
Запазвайте всяка промяна с бутона “Запиши“.

25. ДОКУМЕНТИ ?
Меню “Документи“ съдържа цялата информация с всички видове документи, които са създадени във
фирмата за извършване на определена дейност – покупка или продажба.
В менюто “Документи“ се намират няколко раздела:
- “Оферти“ – тук са всички оферти към Клиенти.
- “Договори“ – тук са направените готови договори към Клиентите Ви.
- “Проформи“ – Преди да пуснете фактура за продажба, направете Проформа. Така няма да има
нужда от пускане на кредитно известие, ако клиент се е отказал от поръчката и не Ви е платил.
- “Авансови фактури“ – всички Авансови фактури, които сте пуснали.
- “Фактури (продажба)“ – тук са всички Ваши продажни фактури.
- “Кредитни известия“ –всички Кредитни известия, които сте пуснали.
- “Доставки“ –тук са документите Ви за доставка.От тук можете да видите подробности за документа.
- “Поръчки“ – тук са Вашите поръчки от клиенти.
- “Подизпълнители“ – тук са всичките Ви договори с подизпълнители и всякакви документи,
свързани с тях.
- “Фактури (покупки)“ – тук се съхраняват фактурите, които сте закупили, свързани с изпълнение на
поръчка. Тези фактури са обвързани с Оферта. Тук са също и фактурите, които са Ви разход за
дейността, като наем, ток и др.-те не са обвързани с Оферта.
- “Работни листи“ – Тук Вашите служители ще се регистрират в системата при започване на работа.
Това е също и “Пътен лист“ ( при печат), когато служителя използва служебен автомобил.
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1.
2.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи
За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> т. 26 до т.36

26. ОФЕРТИ ?
Офертата е най-важният документ, тъй като всеки работен ден започва с попълване на “Работен лист“ и
избор на съответната “Оферта“, по която ще се работи. Ако вече е създадена “Оферта“, то в Работния лист
за деня я избирате и така докато се изпълнят задачите по офертата (ако има срок).
Избирането на оферта е задължително. Всяка една дейност от служителите трябва да е насочена към
определена оферта.
Пример 1: Ако служителя е офис сътрудник и обработва всички оферти, то Администратора трябва да е
създал оферта, която да е озаглавена “Офис служител“. Така офис-сътрудника като си попълва Работния
лист за деня ще избере ОФЕРТА ( например № 9999-с име „Офис служител“) и с нея ще се регистрира при
започване за деня.
Пример 2: Ако служителя/работника работи в цех и е производител, и работата му е една и съща на един
и същ обект, то той ще се регистрира по ОФЕРТА № 9998-Производител (Създадена предварително от
Администратора). Така всички служители/работници, които работят в цеха ще се регистрират по тази
оферта.
До повечето бутони има бутон с “ ?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация относно това
за какво служи.
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1.
2.
3.

В МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи>> Оферти.
С бутона “Създай нов“ се създава нова Оферта, ако няма такава, по която да се работи.
При избор на менюто “Оферти“ се визуализира таблица съдържаща всички оферти на Вашата фирма. В
таблицата се показват данните за офертите, както и дали към тях има създадени Договор/ Проформа - (ф. Аванс)
/ Фактура / Статус /Поръчка.
-Договор (маркира се в зелено, ако има такъв)
-Фактура за Аванс-в синьо;
-Фактура - в оранжев цвят;
-Статус: Тук цветовете са повече в зависимост какво е състоянието(статуса) на работата. При избор на един
от вариантите полето се маркира в сиво, жълто и червено.
1) Работи се (в сиво докато се приключи).
2) Изчакване (в жълто, ако все още няма поръчка по офертата).
3) Отложена ( в червено, ако сме решили да отложим работата по тази оферта).
4) Приключена (в зелен цвят)
При задържане върху текста се появява допълнителна информация, ако е попълнено полето “ Инфо.
Статус“ .
Пример: Изчакване - появява се текст: “Изчакване отговор от клиент“ (ако сме сложили този текст в
това поле).
-Поръчка - в тъмно синьо

26.1. Създаване на оферта
От т.2 на горната картинка се вижда бутона за създаване на нова Оферта.
В появилият се прозорец е задължително да се попълнят всички редове, за създаването на новата оферта.
Създаването на Оферта минава през 4 ЕТАПА.
В “ЕТАП 1“ се вписват подробностите и задължителните неща за офертата.
Като помощ при попълване в следният прозорец, кликвайки в полето : Клиент; Обект и т.н в дясно се визуализира
къде в документа се появява попълнената информация.

1.

Показва Ви , че сте в “Етап 1“ на офертата. Чрез бутоните над тази точка може да се премине към следващите
Етапи на оформяне на офертата.
2. При попълване на полетата в този прозорец се визуализира помощен екран в дясно. Той Ви помага да се
ориентирате къде ще се появи информацията в документа, след като попълните полето.( виж т.3.)
В лявата таблица трябва да бъдат попълнени:
1) Клиент.
Когато започнете да пишете в падащият списък Ви излизат всички контрагенти от тип “Клиент“ на Вашата фирма.
Ако клиентът е нов и все още не е въведен в системата, първо трябва да го добавите като контрагент. Това можете
лесно да направите от бутонът “+“, най-дясно на полето “Клиент“.
Ако сте избрали клиент, но искате да го редактирате, можете да направите това от бутона за бърза редакция в полето
“Клиент“.
2) Обект.
Трябва да бъде избран обект, където ще бъде извършвана работата. От падащото меню Ви излизат всички обекти на
избраният клиент.
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Ако Вашият клиент все още няма обекти, свързани с него или искате да редактирате съществуващият му обект това
може да направите от бутон “+“ , най-дясно на полето “Обект“.
3) Дата на съставяне на офертата
4) Дата на валидност на офертата
5) Съставил - Запазва се името на потребителят, ползващ програмата в момента на създаване на офертата.
6) От кого са взети размерите.
7) Има различно ДДС и тук са посочва колко % да изчислява.
8) Статус- в зависимост от избора на статуса в Етапната визуализация се вижда в различен цвят.
ЕТАП 2: Създава Описания в офертата. В дясно се визуализира къде в офертата ще се появи текста.

ЕТАП 3: Добавяме снимки към офертата. За повече подробности натиснете “?“

26.2. Редове в офертата
Добавяне на редове в Офертата става в ЕТАП 4 на Оферта. Редовете в офертата представляват отделните
продукти, които са включени в нея. Във всеки един ред е показана най-основната информация за продукта:
Име на продукта; Размери; Описание на продукта; Ед.цена; Количество; ДДС; Обща сума на всички
продукти. Има възможност да бъде поставена и снимка на продукта.

- 44 -

ЕТАП 4: Добавяме “Редове в офертата“. За повече подробности натиснете бутон “?“

1.

Добавянето на нов продукт се извършва с натискане на бутона “Добави ред“.

Визуализира се форма в която се попълват данните към продукта.

Съответно:
- Местонахождение 1; 2; 3. Избира се от падащо меню.
- Продукт. Има три бутона в дясно с избор от “Моите продукти“ или “Всички продукти“ от “Библиотеката“.
- Нов продукт се създава от бутона “+“ . Ако искате да добавите към офертата продукт, който все още не
съществува в системата, можете да го направите чрез натискане на бутона за създаване на нов продукт “+“. Той ще Ви
препрати към менюто “Продукти“ и ще отвори прозореца за създаване на продукт. За повече информация, натиснете
стрелката в “Настройки“ >> ( i ) >> т. 22
- Количество
- ДДС. От тук избирате ДДС, което е предварително въведено в “Номенклатури“ >> “ДДС“
- Височина H.
- Дължина L.
- Дълбочина P.
- Описание на продукта. С отметката отбелязвате дали искате то да е видимо в разпечатката или не. Кратък текст,
който се вижда в “Реда“. Пример от картинката по-горе на т. 2 е “Тухли итонг“.
- Подпродукт 1-5. Тук се появяват подпродуктите, след като попълните долната таблица в червено: “Описание на
Подпродукта“ и натиснете бутон “Прехвърли в описание“.
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От таба: “Подпродукти“ (Червен ред “Описание на продукта“) можете да добавите до 5 подпродукта към Вашият
основен продукт. Възможните подпродукти са предварително зададени от Вас още при създаването на основния
продукт.
Важно!!! – Когато искате към основен продукт да добавите ПОДПРОДУКТ (виж червената таблица “Описание на
продукта“) е важно да се знае, че преди да изберете Подпродукт (в случая ГАРАЖ) трябва да сте отбелязали мерна
единица 1 горе в основния продукт. Тогава ще може да се ПРЕХВЪРЛИ в ОПИСАНИЕ този подпродукт.
Например: Имате продукт – “Ограда-зидана“. Определили сте цена за 1 кв.метър 35,00лв. Но като допълнение
можете да добавите подпродукт – керемиди като завършек на тази ограда, при желание на клиента. Тогава можете
тези керемиди да ги включите като подпродукт на ограда-зидана. Тогава в основен продукт “Ограда-зидана“ като
мерна единица трябва да стои числи 1. След това попълвате червената таблица на Подпродукт – керемида за 1 бр.
натискате “Прехвърли в описание“ и подпродукте ще се появи в горната таблица. След това си сменяте какво е
количеството по офертата Ви, например 20 кв. метра. Така програмата ще изчисли и тези керемиди в цената за 20
кв.метра ограда.

2.

Управлението на всеки един ред се извършва от бутоните в лявата част на реда. Можете да редактирате,
триете и клонирате всеки един отделен ред.
Използвайки стрелките в дясната част на реда можете да променяте местата на редовете в офертата.
В дясно на екрана се визуализира документа и с червено е показано къде в Офертата се появяват тези
“Редове“ при печат на документа.
3. Тук се появява автоматично цената каквато е зададена още при записването на продукта в “Библиотеката“.
4. Търговска отстъпка в %, ако има и различни статистики се указват от тук.
5. Всичко завършва с бутон “Запиши“.
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След натискане на бутонът “Запиши“, се визуализира вече пълната форма за създаване на оферта.

1.

Този бутон първоначално е “+“ и след като се натисне се появява долният ред с всички документи, които
могат да се създадат тук. Договори/Проформи/ Авансови фактури и т.н.( т.2)
2. Всеки един бутон от този ред създава съответния документ. Цифрата показва колко документа има
направени до тук по тази оферта. Бутонът е зелен, когато има направен документ и е оранжев, когато все още
няма направен документ по тази оферта.
3. Бутон “Добави ред“ добавя нов продукт в офертата. (т.4)
4. Редовете в офертата представляват отделните продукти, които са включени в нея. Във всеки един ред е
показана най-основната информация за продукта. А в дясно се визуализира къде върху документа ще се
появи тази информация. Използвайки стрелките в дясната част на реда можете да променяте местата на
редовете в офертата.
5. Бутон “Запиши“ е за запазване и окончателно съхраняване на Офертата.
6. Този бутон може да принтира офертата без цена.

27. ДОГОВОРИ ?
Избирайки менюто “Договори“ се появява таблица, съдържаща всички настоящи договори на Вашата
фирма. В таблицата се вижда основната информация: Оферта, с която договорът е свързан; Клиент към
Договора; Дата и обща цена на договора, по която бихте могли да се ориентирате в търсене на даден
Договор.

1.
2.
3.

4.

Меню на Администратора >> Документи >> Договори.
При маркирането на някой от договорите, се отваря нов прозорец, в който може да редактирате “Договора“.
Може да търсите договор въвеждайки име на клиент, съставител, дата или сума на договор. Така се
филтрират само договорите по зададените критерии и списъка намалява. Колкото повече информация се
въведе по която да се търси, толкова повече ще намалее списъка.
Изтрива маркирания ред.
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ВАЖНО: За да създадете Договор трябва да имате вече съществуваща Оферта, към която да го направите. Това става с
натискане на бутона “Договори“ в лентата за управление на документи в редакционния панел на Вашата ОФЕРТА.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация относно това за какво
служи.
Отваряйки съществуваща оферта Вие можете да създадете Договор към нея.

1.

Влизате в дадената Оферта от: МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Оферти. Кликвате два пъти за
редакция върху реда на който ще се прави Договор за да се появи горният прозорец.
2. Този син бутон << - >> преди да се натисне е бил <<+>>. Това е лентата за управление на документи.
След като се натисне се появява целият долен ред със зелени бутони. (Преди да се направят документите
бутоните са жълти). Цифрата в бутона показва броя на документите.
3. От този бутон се създава Договор.
Отваря се следният прозорец.

1. Отваря се ЕТАП 1 на офертата.
2. Този ред Ви показва, че се намирате в Етап 1: Документа е Договор 3 и е към Оферта 3 (в примера). От реда
виждате и други подробности: кой е направил редакцията, дата и час, а от синия бутон “Виж всички редакции“
можете да видите всички промени, които са направени до този момент. Отваря се прозорец с допълнителна
информация по дата и кой е извършил промяната.
3. В тази таблица се попълват данните по договора. Позиционирайки мишката върху реда в дясно се появяват
допълнителни бутони. Чрез тях избирате от появилият се календар датата на договора.
4. За улеснение като се кликне на реда в дясно на картинката с подчертан червен цвят се показва къде точно
информацията ще се появи в документа т.4а. (Така е на всички редове).
5. Цената се появява автоматично, тъй като вече е зададена още на Етап 4 в ОФЕРТА (на която правите Договор).
6. Бутона “Запиши“ съхранява въведената информация.
7. Бутона показва договора преди да го принтирате.
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Следвате ЕТАП 2 на Договора: Отваря се следният прозорец:

1. Този надпис ни показва къде сте (в примера): Етап 2: Описание в договора.
2. Тук можете да изберете от готови шаблони - често повтарящи се текстове (за по-бързо попълване на Договора). В
дясно от стрелката има падащо меню. Избирате по заглавието и в дясно с << +>> добавяте шаблона за да се появи
в долното поле: “Информация в договора“. Тук можете да пишете и без да ползвате готови текстове. Когато сте в
самото поле в дясно се появява картинка, която Ви подсказва къде в Договора ще се появи текста т.2а.
3. С бутона “Запиши“ съхранявате информацията.
4. С този бутон печатате Договора, като се визуализира преди печат.
Следвате бутон “Артикули“ - това е Етап 3: Предмет на договора.

1. Тук сте в Етап 3: Предмет на Договора. Всъщност това е основната - важна информация: Предмета на договора.
2. Информацията се взима автоматично от Етап 4 на ОФЕРТА-та по която правите Договора. В дясно на картинката се
показва къде в Договора се появява тази информация т.2а.
 Договора се Печата чрез натискане на бутона “Принтирай“ в лентата с бутони.
 Бутон “Оферта №…“ Ви връща в самата оферта и нейните Етапи.
 Бутон “Изход“ Ви връща в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
 Бутон “Изтрий“ изтрива Договора.
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28. ПРОФОРМИ ?
Създаването на Проформа фактура е необходимо, когато ще има плащане преди да се направят Договор и
Поръчка. Избирайки менюто “Проформи“ се появява таблица, съдържаща всички съставени Проформа
фактури на Вашата фирма. В таблицата се вижда основната информация за тях: към коя оферта е дадената
проформа фактура; кой я е съставил; дата и обща цена на проформа фактурата.
При избор на “Проформи“ от менюто се визуализира следният прозорец.

1.
2.
3.

4.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Проформи.
При маркирането на някоя от Проформите, се отваря нов прозорец, в който може да редактирате “Проформа
фактурата“.
Може да търсите Проформа въвеждайки име на клиент, съставител, дата или по сума на Проформа
фактурата. Така се филтрират само Проформите по зададените критерии и списъка намалява. Колкото повече
информация се въведе по която да се търси, толкова повече ще намалее списъка.
Изтрива маркирания ред.

Важно: За да създадете Проформа трябва да имате вече съществуваща оферта, към която да я направите. Ако нямате
създадена оферта вижте т.26.1.- Създаване на оферти от Упътването.
1.

Влизате в дадената Оферта от: Документи >> Оферти.

Появява се таблица с всички оферти. Маркирате офертата, на която ще се прави Проформа, кликвате два пъти
за редакция за да се появи горният прозорец.
2. Този син бутон << - >> преди да се натисне е бил <<+>>. След като се натисне се появява целият долен ред със
зелени бутони. Това е лентата за управление на документи. Бутоните са зелени когато има направен
документ, ако няма все още такъв са в жълт цвят. С цифра в бутона Ви се показва колко на брой са
документите.
3. На този ред от вторият бутон “Проформи“ се създава Проформа на фактура. Отваря се следният прозорец:
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Този прозорец може да отворите и от МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Проформи.
1. Този ред Ви показва, че се намирате в Проформа 3 и е към Оферта 13 (в примера). От реда виждате и други
подробности: кой е направил редакцията, на коя дата и час, а от синият бутон „Виж всички редакции“ можете
да видите всички промени, които са направени до този момент. Отваря се прозорец с допълнителна
информация по дата и кой е извършил промяната т.15.
2. Дата на документа. В дясно се появява картинка, която показва къде ще се появи написаната информация.
(Така е с всички редове).
3. Тук може да се избере от предварително създаден шаблон. От стрелката в дясно от падащото меню се избира
текста, който ще Ви трябва.
4. С <<+>> (от горния ред) добавяте информацията в проформата. Кликвайки в това поле се появява помощна
картинка в дясно, която Ви показва къде в документа ще се появи текста т.4а. Тук може да се пише и без да се
избира от готовите шаблони.
5. Бутон за бързо синхронизиране на данните от вече създаден Договор.
6. Този бутон показва всички направени аванси по договора.
7. Въвежда се информация за авансови плащания, които може да са общо три (виж т.6).
8. Тези редове се попълват автоматично според въведена информация в направена вече Оферта.
9. Този бутон Ви отваря нов прозорец с данните за артикулите въведени в Офертата.
10. Запазва направените промени и въведените данни.
11. Принтира Проформа фактурата.
12. Изтрива Проформа фактурата.
13. Изход от менюто.
14. Отвежда Ви в Офертата, от където можете да коригирате данни по самата оферта, която е обект на
Проформата.
15. Отваря се прозорец с допълнителна информация по дата и кой е извършил промяната.
Появява се следният прозорец в дясно т.1. Виждат се всички направени редакции (промени) до момента
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29. АВАНСОВИ ФАКТУРИ ?
Авансова фактура се пуска, когато има предварително плащане или платена част от сумата.
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно това
за какво служи.
Отваря се следният прозорец:

1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Авансови фактури.
Тук се вижда списък на всички направени ”Авансови фактури” и по кои има направено плащане.

Внимание!!!: След като се генерира номер на “Авансова фактура“, то тя не може да се изтрие. Редакция може да се
прави само на “Авансови фактури“, създадени, но не отметнато, че е платена сума.
Отдолу под таблицата има възможност да се ограничи списъка на “Авансовите фактури“ от падащото меню на
стрелката “Всички“- по вид: Оферта; Съставена от; Клиент.
2.

Маркира се редът на “Авансова фактура“, по която искате да направите промяна (само, ако няма направено
плащане по нея - “Получен превод: No”). Кликвате два пъти.
Отваря се следният прозорец:

1.
2.

С този бутон се отваря прозорец за въвеждане на данните за “Авансовата фактура“. Ако сте в друг прозорец
чрез натискане на този бутон ще Ви върне тук.
Този ред Ви показва основна информация за това кой номер е фактурата за аванс, към коя “Оферта“ ще
правите “Авансова фактура“, последната редакция и кой я е направил. Чрез бутона “Всички редакции“ ще се
покаже прозорец с таблица и подробностите на всички направени до момента промени т.11.
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3.
4.
5.
5а.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Тук се появява автоматично към кой клиент е насочена Авансовата фактура.
Дата на издаване на Авансовата фактура. (Кликвайки в реда за въвеждане в дясно се визуализира снимка,
която ни показва къде в документа ще се появи направената промяна).(виж т.8 и 8а)
Тук може да се избере от предварително създаден шаблон. От стрелката в дясно от падащото меню се избира
текста, който ще Ви трябва.
С <<+>> добавяте готов шаблон в ”Информацията под артикулите“ т.6 .
Кликвайки в това поле се появява помощна картинка в дясно, която Ви показва къде в документа ще се появи
текста т.5б. Тук може да се пише и без да се избира от готовите шаблони.
Тук информацията се появява автоматично.
В този ред може да се напише допълнителен текст. Кликвайки в него за да пишете, в дясно се появява
картинка, която Ви показва къде в документа ще се появи текста т.8а.
Тук се въвежда информация за дата и начин на плащане. От падащо меню се избира начинът на плащане.
ВНИМАНИЕ: При отбелязване на “Получен превод“- ДА вече Авансовата фактура не може да се редактира!
Въвежда се сумата по Авансовата фактура.
ДДС се изчислява автоматично според предварително зададени критерии в МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >>
Номенклатури >> ДДС. (Там може да създадете различни стойности на ДДС, ако има такива). Пример: ДДС 20%
или ДДС 9%. Тогава от падащо меню ще трябва да се избере ДДС.
Крайната цена се изчислява автоматично.
Този бутон показва всички направени промени към този документ.

Появява се прозорец, в който в таблица се виждат подробности за час; дата; кой е направил промяната.

1) Бутон “Виж всички редакции“
2) Таблица с подробности.
12. Бутон “Артикули“ Ви отваря следният прозорец:

- 53 -

13.
14.
15.
16.

1) Редовете, в които са описани артикулите. Те се появяват автоматично според това какви артикули сте
въвели в Етап 4 на съответната ОФЕРТА , по която правите Авансова фактура.
1а) В дясно се визуализира картинка, която показва къде в “Авансовата фактура“ се появява тази информация.
2) Бутона “Артикули“, който Ви отваря този прозорец.
Бутон “Запиши“ запазва цялата информацията, която сте направили.
Бутон “Принтирай“ печата документа.
Този бутон Ви води към Офертата и нейните Етапи (ако искате да редактирате, добавяте артикули и правите
промяна преди да съхраните и принтирате Авансовата фактура).
Този бутон Ви води в менюто със списъка с Авансови фактури.

30. ФАКТУРИ (ПРОДАЖБИ) ?
В таблица се визуализира систематизирана информация за всички направени от нас фактури за продажба.
Чрез нея можете бързо да се ориентирате коя фактура към коя оферта е, кой я е съставил, към кой клиент е
и др. До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно
това за какво служи.
Реда с бутоните за управление първоначални не всички са активни.След като се маркира ред с фактура те стават
активни.

1.
2.
3.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Фактури (продажби).
Ако списъкът е дълъг може да го ограничите от падащото меню и да изберете по име на съставител.
Подобно на т.2 можете да ограничите фактурите и списъкът да стане по-малък при търсене, избирайки даден
Клиент от стрелката.
4. Търсене на определена фактура може да стане от тук, като зададете повече критерии: сума, дата и начало на
текст в “Забележка“.
5. Този бутон показва фактурата преди печат. Чрез него можете да принтирате документа.
6. Този бутон служи за създаване на Invoice фактури.
7. Бутона за Кредитно известие е активен след като маркирате ред (фактура) към която да бъде създадено.
8. От този бутон се отваря прозорец, в който можете да добавите текст в графата “Забележка“.
9. Този бутон изтегля всички фактури в EXCEL таблица на Вашия компютър.
10. От този бутон се сменя състоянието на дадена фактура. Например има фактура, която ще се плати в последствие
и Вие от тук ще можете да отбележите, че има превод по нея. В графата на самата фактура “Получен превод“ ще
се смени текста на “Yes” и ще бъде оцветено в зелено.
11. “Изход“ Ви връща в основния екран на ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
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31. КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ ?
Кредитни известия могат да се издават само към Фактури, не могат към Авансови фактури!
Избирайки менюто “Кредитни известия“ се появява таблица съдържаща всички кредитни известия на
Вашата фирма и съответно към коя фактура са приложени. Кликвайки върху реда можете да редактирате
Артикулите или да добавите информация в Кредитното известие.

1.
2.
3.
4.
5.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Кредитни известия.
От падащото меню може да се намали списъка по критерии “Съставен от“ или “Клиент“.
Търсене на Кредитно известие по други и повече критерии.
Бутон, който Ви връща в основното меню на ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Маркирайки реда можете да редактирате Кредитното известие.

31.1. Създаване на Кредитно известие.
За да създадете Кредитно известие трябва да имате вече съществуваща фактура, към която да го
направите. До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация
относно това за какво служи.
За целта отивате в МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Фактури (продажби) и се позиционирате върху реда
с фактура, на която искате да направите Кредитно известие. Натискате бутона “Кредитно известие“ т.1 в лентата за
управление в редакционния панел на Вашата фактура.

Отваря се следният прозорец за попълване на Кредитно известие. Прозорецът се отваря в Етап 1
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1. ЕТАП 1- попълва се след като се попълни информацията в т.2 Артикули. Това е необходимо за да се появи
сумата автоматично в сивите полета.
Отваря се следният нов прозорец.

1. Бутона “Добави ред“ извежда форма за попълване т.2, която ще се появи на реда - т. 3
Вдясно на реда в зелен цвят има бутон- Ред., който извежда същата форма с възможност за редактиране на готово
попълненият вече ред. Червеният бутон Изт. - изтрива реда.
Връщате се в Етап 1. В лявата част на всеки ред при попълване се появява снимка в дясната част. В червено Ви се
подсказва къде въведеният текст ще се появи във вашия документ при печат.

1. В таблицата се попълва информацията за Кредитното известие като: - Дата на създаване
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2. Ако има готов шаблон се избира от стрелката вдясно и се прилага чрез знака <<+>>, за да се появи в полето
“Информация в Кредитното известие:“- т.3
3. Допълнителна информация. В дясно на снимката се показва къде в документа ще се появи текста - т.3а
4. Дата на плащане; Метод на плащане - от стрелката се избират различните възможности.
Полетата в сиво не се попълват. Сумата, която трябва да бъде върната се изчислява спрямо Артикулите –(вече
попълнени преди това) в Кредитното известие.
5. Бутон “Запиши“ съхранява направените промени.
6. Бутон “Изход“ – връща в Етапна Визуализация.

32. ДОСТАВКИ ?
Важно условие за да се създаде документ за Доставка е да има Оферта.
Избирайки “Доставки“ се появява таблица, в която са отразени всички Ваши доставки, направени до сега.
От тук можете да направите бърза справка за дата на товарене, дата на доставка (изпращане) и клиента Ви.
Можете да редактирате Доставката или да проверите какво съдържа като кликнете два пъти върху реда и
ще видите подробности като: артикул, дати, количество, килограми и др.
Избирайки Доставки се визуализира следният прозорец.

1.
2.
3.
4.
5.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Доставки.
Маркирайки реда чрез двойно кликване можете да редактирате Доставката.
Ако списъкът е дълъг може да го ограничите от падащото меню и да изберете по име на клиент. По същият начин
можете да ограничите списъка и в графата: “Съставена от “.
Търсене на определена Доставка може да стане от тук, като зададете повече критерии: Име на клиент;
Съставител; Дата товарене и Дата доставка.
Този ред с бутони може да Ви върне в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ чрез бутона “Изход“, или ако даден ред-доставка
е маркиран в сиво да го изтриете чрез бутона “Изтрий“.

32.1. Създаване на Доставка
За целта трябва да отидете в Офертата, по която ще се създаде документ за Доставка. Намирайки се в ЕТАП 1 на
Офертата Вие трябва да натиснете бутона “+“ за да се появи лентата с документи, където се намира бутона
“Доставки“.

След натискане на бутон “+“ се появява долния ред с бутони:
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1.

Бутон “ Доставки“, от където можете да създадете дадения документ към тази оферта.

32.2. Редактиране на Доставка
Маркирайки реда чрез двойно кликване Вие отваряте следния прозорец: Това е ЕТАП 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бутон, който Ви отваря следната таблица т.1а с възможност за попълване/редактиране на артикулите в
Доставка. Тези дати-на товарене и изпращане се виждат в меню Доставки (не се виждат в принтирания
документ).
Текста може да бъде избран от шаблон или да се въведе направо. В т.2а в дясно се вижда къде ще се появи в
документа въведената информация.
Тази таблица излиза автоматично според това какво сте попълнили в Оферта-Етап 4 (редове в оферта).
От тук ще се отвори таблица с Артикулите по Доставката (от офертата).
С този бутон записвате направените промени.
Печатане документа.
Този бутон Ви отваря самата Оферта и Етапите в офертата по която правите Доставката.
Връща Ви в начален екран на ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Изтрива документа.

Бутонът “Артикули в доставката“ (т.4) отваря следния прозорец.
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1.
2.
3.

Този ред се появява автоматично от Оферта-Етап 4. В дясно Ви се показва къде в документа се появява
информацията, която сте попълнили тук т.1а
Бутонът “Добави ред“ отваря прозорец с възможност за въвеждане на нов артикул.
В прозореца въвеждате необходимата информация. Записвате новият артикул със “ Запиши промените“.

Появява се новият ред с възможност да се изтрие от бутона в дясно на самия ред ( Изтрий)

33. ПОРЪЧКИ ?
Важно условие за да се създаде документ за Поръчка е да има Оферта към която ще се създаде.
Създаването на този документ е по идентичен начин на документа “Доставки“- т.32 от Упътването.
Избирайки Поръчки от менюто в таблица се визуализира систематизирана информация за всички
направени от Вас Поръчки. Чрез нея можете бързо да се ориентирате кой номер на Поръчка към коя
Оферта е; кой я е съставил; Обща доставна цена; Обща продажна цена и Доставчика.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Меню на Администратора >> Документи >> Поръчки.
Ако списъкът е дълъг може да се потърси по номер на Оферта. Подобно може да се ограничи списъкът с
поръчки по име на съставителя.
Тук можете да потърсите поръчка като въведете няколко критерия за по-бързо намиране, ако знаете цена и
клиент.
Като маркирате реда чрез двойно кликване можете да я редактирате.
Този бутон Ви отвежда към Офертата, Етапите й и всички други документи, които можете да направите след
като сте направили оферта.
Бутонът Ви връща в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Изтрива маркиран ред.
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33.1. Създаване на Поръчка
За целта трябва да отидете в Офертата, по която ще се създаде документ за Поръчка. Намирайки се в ЕТАП 1 на
Офертата Вие трябва да натиснете бутона (+), за да се появи лентата с документи, където се намира бутона “Поръчки“.

След натискане на бутон (+) се появява долния ред с бутони:

1.

Бутон “ Поръчки“, от където можете да създадете дадения документ към тази оферта. Първоначално бутона е
в жълт цвят, което означава, че няма направена поръчка. След като се направи, той ще стане зелен и ще има
цифра 1-което значи една направена поръчка.

33.2. Редактиране на поръчка.
Отваря се следният прозорец:

1.
2.

3.

Този ред Ви показва номер на поръчка; към коя оферта е поръчката; Кой е доставчика. От бутона “Виж всички
редакции“ – отваря се прозорец с таблица, в която са отразени всички направени промени с подробности.
В тази таблица се попълват всички данни за Поръчката. В “Текстово поле горе“ т.5 и “Текстово поле долу“ се
въвежда информация свободен текст или се избира от предварително създадени шаблони. Чрез стрелката в
дясно се избира шаблона, а с <<+>> се добавя в долното поле.
С бутона “Артикули“ се отваря прозорец, в който можете да видите всички продукти, които са в тази поръчка.

Отваря се следният прозорец:
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1)
2)
3)
4)

Редове на поръчката. В дясно Ви се показва къде в документа ще се появи въведената информация т.1а)
Бутон за добавяне на нов ред, ако е необходимо.
Редактиране или изтриване на ред.
Групира еднаквите редове в поръчката като ги обединява. В примера ще обедини цената на двата
продукта и броя им.
4. С този бутон можете да групирате еднаквите редове, като се сумира количеството.
5. “Текстово поле горе“ – тук въвеждате информация от шаблон или свободен текст, а в дясно Ви се показва
помощна снимка, която показва къде в документа ще се появи текста т.5а. Подобно е и при въвеждане на
всички други полета.
6. Записвате направените промени.
7. Печатате документа.
8. Въвежда Ви в Офертата, към която е тази поръчка.
9. Връща Ви в основният прозорец с всички Поръчки.
10. Изтрива Поръчка.

34. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ?
Ако Вашата дейност е такава, че предполага наемането на външна фирма за изпълнението на Ваш проект,
то Ви е необходимо да направите “Договор с подизпълнител“. В тази секция ще се съхраняват всички Ваши
такива договори с подизпълнители. Избирайки меню “Подизпълнители“ ще се визуализира таблица със
систематизирана информация за всички направени от Вас договори с информация за: Номер на Договор;
Към коя оферта е; Кой я е съставил; Обща цена; Изплатена сума; Дължима сума; Контрагент. Така
таблицата Ви дава възможност за бърз поглед върху всички направени договори с най-важната за него
информация.
Визуализира се таблица, съдържаща списък с всички направени “Договори с Подизпълнители“.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >> Подизпълнители.
Този бутон Ви отвежда в офертата на маркирания ред.
Бутонът “Изход“ Ви връща в ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Бутонът “Изтрий“ изтрива маркирания ред.
Тук можете да потърсите Договор, като въведете няколко критерия за по-бързо намиране.
Ако списъкът е дълъг може да се потърси по номер на оферта.
Подобно може да се ограничи списъкът с договори по име на съставителя.
Ограничаване на списъка с договори по име на доставчик.

Преди да направите Договор с Подизпълнител трябва да преминете през няколко стъпки:
I.

Самият Подизпълнител трябва да бъде регистриран в софтуера. За целта трябва да го впишете в частта
Клиенти- Контрагенти от МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Контрагенти >> Клиенти-Контрагенти >> Създай нов.

Отваря се прозорец за попълване на необходимите данни на новия контрагент.

Редовете в червено е задължително да бъдат попълнени. Тук важно е да се отбележи, че в реда “Категория“ от
стрелката трябва да се избере “Подизпълнител (Доставчик)“. Ако “Подизпълнителя“ е юридическо лице (фирма),
съответно се попълват: Фамилия и Фирма. Ако “Подизпълнителя“ е физическо лице, то на място на “Фирма“ трябва да
се напише отново име и фамилия на подизпълнителя. В частта на реда Булстат/ ЕГН се пише в зависимост ако е
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фирма- Булстат, ако е физическо лице- ЕГН. (виж т.18 – Клиенти-Контрагенти от Упътване за програмата за повече
подробности).
II.

Създаване на БИБЛИОТЕКА на Подизпълнител.
(Виж т.21-Библиотеки от Упътване за програмата за повече подробности).
III. Създаване на Продукт на Подизпълнителя в неговата Библиотека. “Услугата“, която ще извърши Подизпълнителя
трябва да бъде също регистрирана в програмата като продукт.
(Виж т.22-Продукти от Упътване за програмата за повече подробности).
IV. Създаване на оферта с Вашият контрагент.
(Виж т.26- Оферти от Упътване за програмата, частта “Създаване на оферта“ зa повече подробности).
След попълване на всичко по офертата-от ЕТАП 1 до ЕТАП 3, следва да се обърне внимание на ЕТАП 4 - там в
“добави ред“ избирате услугата (продукта на Вашият Подизпълнител, който вече сте регистрирали в
програмата). Съхранявате направените промени, чрез бутона “Запиши“ и натискате бутон (+ ). Появява се ред с
допълнителни бутони, избирате бутон “Подизпълнител“.
Появява се следният прозорец:

Като маркирате реда чрез двойно кликване можете да редактирате Договора с подизпълнителя.

34.1. Редактиране на Договора с подизпълнителя.
Отваря се следният прозорец:

1.
2.
3.

В ЕТАП 1 се попълват важните и основни данни в договора. Полетата в сив цвят са попълнени автоматично и
там не може да се коригира.
Ако по договор сте предвидили аванс, то попълвате в частта “Аванс 1“.
Бутонът “Покажи всички аванси“ Ви дава възможност за въвеждане на повече от един аванс. След като го
натиснете ще Ви се появят още редове с възможност за попълване.
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4.

Тук можете да приложите самият договор. Той може да бъде създаден предварително като шаблон и да бъде
избран автоматично от реда на “Текстово поле горе“- Избор на шаблон. От стрелката в дясно избирате
например “Договор за изработка“ , а чрез <<+>> прилагате текста, който се появява в “Текстово поле“ т.4.
Кликвайки в който и да е ред се появява помощна картинка в дясно, която Ви показва къде в документа ще се
появи текста т.4а.
5. Тук подобно на горната точка можете да приложите друг текст от Вашите шаблони или да напишете свободен
текст. Например можете да поставите заключителен текст или “ВЪЗЛОЖИТЕЛ:“ , “ИЗПЪЛНИТЕЛ:“ с място за
поставяне на подписи след като принтирате документа. Кликвайки в полето ще Ви се подскаже на картинката
къде в документа ще се появи текста.
6. Бутона “Запиши“ съхранява направените промени.
7. Този бутон Ви показва документа преди печат. Можете да принтирате договора чрез иконката в дясно след
визуализацията на документа или да го изтеглите на компютъра си.
8. Този бутон Ви отвежда в самата оферта, с която е свързан този договор.
9. Бутона “Върни в Подизпълнители“ Ви отвежда в МЕНЮ на АДМИНИСТРАТОРА >> Документи >>
Подизпълнители.
10. Чрез този бутон се изтрива настоящият договор. Ще се появи съобщение, с което трябва да потвърдите
действието или да се откажете. Договорът не се появява в последствие в таблицата с договори с
подизпълнители.
11. В бутон “Документи“ се създават всички бланки и необходими документи, които се издават на
подизпълнителя. След изплащане на аванс например можете да издадете разписка. А за счетоводството ще е
необходимо и Служебна бележка.

34.2. Създаване на необходимия документ към подизпълнителя.
За да създадете необходимият документ към подизпълнителя трябва да натиснете бутон “Документи“. В дясно има
информативен бутон “?“, който ще Ви даде повече информация.
Отваря се следният прозорец:

1.

От стрелката избирате вида на документа, според това за какво Ви трябва. Например ако сте изплатили
сума можете да издадете “Разписка за получена сума“.
1а. В дясно се появява снимка на вида на самият документ.
2. Чрез този бутон отваряте самият документ с възможност за редакция, попълване и печат . В него ще бъдат
попълнени само някои данни като име/контрагент; адрес; ЕГН; Булстат и други. След преглед на
документа и ако няма какво да променяте можете да го отпечатате с бутон “ПЕЧАТ“, които се намира над
отворения за редакция документ.
3. Чрез “Избор на файл“ можете да прикачите същият този документ за справка в бъдеще. След като
изберете файла от компютъра си (който преди това сте запаметили). С бутона “Добави“ го прикачвате в
програмата.
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Документът ще се появи така и ще има възможност да бъде изтрит чрез бутона “Изтрий“.

35. ФАКТУРИ (ПОКУПКИ) ?
Тук се виждат всички направени фактури за покупка от Вашата фирма. Фактурите условно са разделени на
два вида:
- покупки, свързани с нуждите за изпълнението на поръчка. (Те са обвързани към оферти. т.5 -оферта № 4).
- покупки, разходи за самата фирма, необвързани с поръчките. (Не са свързани с оферти и в колона Оферта
№ е 0).
До повечето бутони има бутон с “?“. Той е информативен и подпомага с кратка информация, относно това
за какво служи.

1.
2.
3.
4.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОТА >> Документи >> Фактури (покупки) .
Ако списъкът е дълъг може да го ограничите от падащото меню и да изберете по Оферта; Категория; Доставчик;
Търсене на определена фактура може да стане от тук, като зададете повече критерии: сума, дата и др.
Бутони на управление от където можете:
- да създадете нова фактура;
- да отидете в Офертата;
- да клонирате съществуваща фактура;
- чрез бутон “Изтегли документи“ да изтеглите всички качени до тук документи във вид на снимка или PDF;
- чрез “Галерия документи“-можете да качите допълнително снимки и др.файлове и при нужда да си ги
изтеглите, ако Ви потрябват;
- Бутон “Експорт XLS” – изтегля в excel таблица всички качени до момента фактури;
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- Бутон “Изход“- води в Етапна Визуализация;
- бутон “Изтрий“ изтрива маркиран ред.
Кликнете два пъти за да редактирате маркирания ред.
В зелено са маркирани фактурите, където се намира самият прикачен документ. Тъй като в една фактура може
да има няколко продукта, то те се описват по отделно , чрез бутона “Клонирай“. За това по този начин по-лесно
може да бъде открита самата фактура за евентуална проверка за подробности.
В син цвят са маркирани редовете, които не са обвързани с категория, а са покупни фактури към изпълнението
на дадена Оферта.

5.

При редакция се отваря следният прозорец:

1.
2.

Таблица за въвеждане на данни за фактурата, която Ви показва към коя оферта е.
Бутони “Върни назад“ – връща в началното меню на Фактури (покупки).

Заприходяване на фактура:
За да заприходите нова фактура за ПОКУПКА отивате в основното меню на Фактури (покупки).
Чрез бутона “Създай нова“ т.4 се отваря същият прозорец като при редакция, но с непопълнени данни.

1.

В таблицата се попълва:
- Директория покупки – от падащото меню се избира категорията, ако има разделени по видове, например:
външни услуги; материали; стоки; наем и т.н. (Тези категории се въвеждат от Номенклатури >> Директории
покупки >> Създай нова).
- Доставчик: Името на Контрагента-Доставчик.
- Фактура №
- Начин на плащане (от падащото меню в дясно има избор за начин на плащане).
- Дата: Това е дата на фактурата (има възможност да се избере от календар). По подразбиране се появява
датата на деня на попълване на данните).
- Код: Ако си заприходяавате покупките по видове, за по-лесно търсене е чрез КОД. (повечето фактури имат
код на продукта и така можете да въвеждате този код. Така ще може да се търси продукт и по този код).
- Наименование на продукт: Описанието във фактурата.
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- Ед.цена без ДДС: Въвежда се Данъчната основа.
- Според ДДС-то. Единичната цена с ДДС се изчислява автоматично.
- Количество брой.
- Мерна единица.
- Обща цена с ДДС (излиза автоматично сумата).
2. Бутон “Запиши“ запаметява въведената информация.
След като натиснете “Запиши“ под реда: “Обща цена с ДДС“ ще се появи ред с възможност за прикачване на
файл. Там можете да прикачите сканиран документ-фактура за покупка. След прикачване на файла, в зелен
цвят ще се маркира мястото, където можете да видите самата фактура, когато това Ви потрябва. (Виж подолу на последната картинка.)
3. Бутон “Върни назад“- води в меню Фактури (покупки).
След записване на основната информация се появява възможност за прикачване на файл.

1. Чрез “Избор на файл“ се избира файла, който Ви трябва. След което чрез десният бутон “Добави“ се
прикачва.
2. Бутон “Запиши“ съхранява новата информация.
3. Бутон “Върни назад“- излизате в меню фактури (покупки).
Тук вече виждате, че фактурата се намира най-отгоре в таблицата (с примерни обяснения в случая).

Когато в една фактура има няколко артикула, то те се вкарват всичките по отделно. Ползва се бутон “Клонирай“ като
вече сте въвели веднъж фактурата с първия артикул.
Например: Има фактура за общи разходи на офис сграда. На три реда са описани разходите по тази фактура: за
охрана; за вода; за ток. Така ще имате три въвеждания на три реда, но с един и същ номер и дата на фактура. Бутона
“Клонирай“ т.1 спестява излишното повторно въвеждане на информацията за фактурата т.2.
Маркираният в зелено номер на фактурата в случая Ви показва къде (в кой ред от въвеждането) се намира
сканираната фактура.
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36. Работни листи (РЛ) ?
“Работен лист“ е документ, който удостоверява дейността на служителя във фирмата. Софтуера води
статистика за работни часове, дати, заплати, бонуси, изминати километри със служебни автомобили,
извършване на дейност към различни клиенти и др. “Статистиката“ е важна както за служителя, така и за
фирмата за извличане на нужната информация по поставените задачи.
От началния екран при отваряне на програмата се визуализира следният прозорец.

1.
2.
3.

В черното поле в ляво на Вашия екран се намира МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА.
Бутон “ Документи“ има падащо меню, където ще намерите “Работен лист “.
Бутон “ Работен лист“ ще Ви отведе в листата с всички Работни листи на служителите на фирмата.

В тази зона се пазят всички РЛ на всички служители на фирмата.
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4.
5.

6.

В горният десен ъгъл е наименованието на модула, в който се намирате.
Полето “Търсене“ служи за филтриране на търсенето на Работен лист на служител по определени критерии
или по няколко критерия. Може да се търси по всички критерии: № на Работен лист; Дата; Съставил; Марка
служебни автомобили; Регистрационен номер на автомобил; № на оферти. Колкото повече критерии пишете
в търсачката( без знаци между критериите), толкова списъка с Работни листи ще намалява и ще бъде открит
търсеният Работен лист на служителя.
На този ред се вижда:
- Номер на Работен лист;
- Дата на работен лист. (Тук може да се провери служителя кога е бил на работа).
- Името на служителя, съставил работния лист.
- Показва служителя кой автомобил е ползвал по време на работа (ако е шофьор). Тази опция е много важна
да се попълва, тъй като може да се проследи повреда (или произшествие) на автомобил при кой служител се
е случило.
- Регистрационен номер на автомобил.
- Заплатата за деня. (Когато не е попълнено “Посещение“ в Работен лист е нула).
- Разход за фирмата. (Тук се включват всички направени разходи, попълнени в Работния лист. Такива са:
заплащането за деня, аванс, бонус, фактура за закупен инструмент например. Сумата за фактурата се въвежда
в самия Работен лист в прозореца „Фактура“.
- Номер на офертата, по която служителят е работил

Създаване на нов работен лист.

7. Бутона “Създай нов“ ще Ви прехвърли във форма за попълване.
Отваря се следният прозорец:
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

По подразбиране датата ще се попълни с актуалната за деня. Има възможност да се редактира като се
постави курсора на мишката в полето на датата. Появява се стрелка, от където може да се смени датата ръчно
или чрез появилия се календар.
Служителят избира “Да“, ако ще шофира и “ Не“, ако служителят работи на определен обект.
При избор на “Да“ по т.2 от стрелката се избира автомобила, който служителя ще ползва. Там съществува
списък с автомобили, които Администраторът вече е регистрирал в базата данни.
При избор на “Да“ по т.2 попълването на това поле е задължително. Въвежда се приблизителна цена на
горивото, ако резервоарът е вече пълен, но ако зареждате същият ден се въвежда реалната цена за деня.
Важно е, защото статистиката в края на работния ден трябва да изчисли разходите за деня.
Тук се въвежда сумата, получена като аванс за деня.
Това поле се попълва от работника, когато е положил извънреден (допълнителен) труд.
След попълване на информацията в този прозорец завършвате с натискане бутон “Запиши“. Отдолу на този
прозорец ще се появи нов прозорец “Статистики“. Информацията няма да е пълна (с нулеви часове, нулево
заплащане и т.н), тъй като не е приключил деня и задачите за деня.

След всяко ново посещение при различни клиенти тази статистика ще се попълва автоматично.
Пример за променени данни в “Статистики“, след попълнени допълнителни данни при посещенията в Работен лист.

За да прибавите Вашето първо посещение при клиент или започвате Вашата дейност в офис или ателие натиснете
бутон “Добави посещение по оферта“ - т.1. Това е в Етап 2 на Работен лист.
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Етап 2 на Работен лист.

Можете да направите няколко такива “Посещения“ по оферта.
Бутонът ще Ви отведе в страница, където ще попълните всичко, свързано с посещението Ви при клиента (или задачите
Ви в офис, ателие).

1.

Избирането на оферта е задължително. Всяка една дейност от служителите трябва да е насочена към
определена оферта.
Пример 1: Ако служителя е офис сътрудник и обработва всички оферти, то Администратора трябва да е
създал оферта, която да е озаглавена <<Офис служител>>. Така офис-сътрудника като си попълва Работния
лист за деня ще избере ОФЕРТА (например № 9999-с име “Офис служител“) и с нея ще се регистрира при
започване за деня.
Пример 2: Ако служителя/работника работи в цех и е производител и работата му е една и съща на един и
същ обект, то той ще се регистрира по ОФЕРТА № 9998-Производител (Създадена предварително от
Администратора). Така всички служители/работници, които работят в цеха ще се регистрират по тази оферта.
2. Изборът на шаблонни текстове улеснява служителя за попълване на информация за извършване на дейност.
Шаблоните са създадени предварително от Администратора. Всеки шаблон трябва да си има име, с което
лесно да се разбере какъв е текста в този шаблон. Така служителите лесно ще се ориентират при избора на
готовия вече текст в шаблона. От падащото меню се появяват всички “Шаблони“. Избираме този, който
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

смятаме, че ни трябва. От стрелката в дясно т.2а има <<+>> , чрез него “прикачваме“ текста на избрания
шаблон, за да се появи в полето отдолу.
Тук се появява текста от избрания шаблон. Той може да се редактира. Този текст представлява обяснителна
информация каква дейност извършва служителя.
Пример 1: Ако е офис служител тук може да се напише “Създаване на продуктов каталог“
Пример 2: Ако е служител в производството може да се напише “Конструиране на работен гащеризон“.
Часът на започване на работа се синхронизира спрямо компютъра, на който е инсталиран софтуера. След като
натисната “Старт“ бутонът става сив и повече не можете да променяте часа.
Час на приключване на извършената работа. Подобно на т.4 –в края на работния ден отворете отново същия
Работен лист и влезте в Редакция за да зададете час на приключване. Натиснете бутона “Стоп“. Бутона “Стоп“
ще стане сив. Така програмата автоматично изчислява общо отработеното време.
Тук се попълват почивките. Така програмата изчислява точно отработените часове като изважда времето за
почивка. Има възможност да се попълнят на три пъти. Натискате “Старт“ за начало, а “Стоп“ след
приключване на почивката, тъй като часът в софтуера се синхронизира с този на компютъра. Бутоните ще се
променят в сив цвят и повече няма да можете да променяте часа. След което натиснете бутон “Задай почивка
1“ – бутона под “Старт“ и “Стоп“ и в полето отдолу ще се появи изчислена в минути почивката.
Тук се въвежда сумата, която служителят е платил при евентуална покупка.
Това поле се попълва автоматично, след като се въведе часът за приключване на работа (при клиента) т.5
Ако работният ден не е приключил, но служителя/работника има още задачи, той трябва да попълни нов РЛ.
Пример 1: Служител е на работа 8 часа за деня, но с попълване на РЛ от 8,30 до 12,30 са 4 часа. Той
продължава да работи по друга задача или на друг обект и попълва нов РЛ докато завърши работният му ден.
Софтуера води статистика в часове.
Пример 2: Ако служителят работи в офис от 8,00 до 16,00, то с попълване на “Час на започване“ и “Час на
Приключване“ се изчерпва информацията и в поле (т.8) ще се покаже общо 8 часа.

9. Накрая винаги натискаме бутон “Запиши промените“. След това се появяват часовете в т. 8.
10. “Върни се в Работен лист“ Ви връща в самия РЛ. И можете да направите промени в него.
11. “Върни назад“ Ви връща една стъпка назад.

Предназначение на Работен лист:
Пример 1 : Служител на позиция << Офис сътрудник >>.
1) Води се статистика на кои дати служителят е бил на работа.
2) Колко часа е работил, колко почивки е ползвал.
3) Какви задачи е изпълнил за деня. (С кои контрагенти е работил, по кои Оферти е работил).
4) Водене на статистика, ако служителят е работил извън офиса (пример: ходене до държавни институции за
различни документи, свързани с фирмата).
5) Имаме информация за направените разходи на служителя през деня (даден аванс; платена фактура; изразходвани
километри с автомобил-разход на гориво, платено такси).
Пример 2 : Служител с дейност << Търговски представител >>.
1) Води се статистика на кои дати служителят е бил на работа.
2) Колко часа е работил, колко почивки е ползвал.
3) Колко клиента е посетил за деня и адресите, на които е бил.
4) Ако търговският представител е използвал личния си автомобил то РЛ се представя и като ПЪТЕН ЛИСТ (при
разпечатване) в счетоводството за водене на амортизация на автомобила и плащане на съответна сума за
амортизация. Води се статистика за изразходвани километри и гориво.
5) Ако търговецът е посетил клиент << Х >> , то разходите за посещение ще се калкулират в последствие към общата
печалба от съответния клиент. Пример: Ако от клиент << Х >> са спечелени 100,00 лв , то програмата автоматично
ще извади разходите, направени към клиента и ще сметне чистата печалба от 90,00 лв.
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37. ОНЛАЙН МАГАЗИН ?
В меню “Онлайн магазин“ се намират разделите, където задавате и управлявате поръчките и доставките на
продуктите Ви в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (ако фирмата Ви е регистрирана там). Ако Вашата фирма ползва
услугите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то тук ще зададете как и по какъв начин да става плащането и
доставката на поръчания Ви продукт от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
В менюто “Онлайн магазин“ се намират следните раздела:
- “WEB поръчки“ – тук виждате всички направени поръчки към Вашата фирма чрез електронния
магазин. От тук можете да следите статуса на поръчката: дали се обработва и дали е приключена.
- “WEB вид на плащане“ – тук си създавате видовете плащане в електронния магазин, например:
Наложен платеж ; Банков превод; и др.
- “WEB доставки“ – тук добавяте куриерските фирми, с които искате да работите и начина на
плащане, например до колко килограма каква да е цената на доставката.
1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Онлайн магазин

2.

За повече информация, относно попълване и каква информация съдържат тези раздели натиснете стрелката
в “Настройки“ >> ( i ) >> т. 38 до т.40

38. WEB ПОРЪЧКИ ?
Ако Вашата фирма е регистрирана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продуктите Ви ще се продават и от там. При
закупуване на Ваш продукт в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН той ще се появи тук в това меню.
В “WEB поръчки“ виждате всички направени поръчки към Вашата фирма чрез електронния магазин. От тук
Вие ще контролирате продажбата, като отбелязвате статуса й: обработка, отказана, върната и приключена когато плащането е извършено.
1.

2.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Онлайн магазин >> WEB поръчки

Позиционирайки се върху реда, Вие можете да редактирате поръчката. Отваря се нов прозорец с всички данни
за направената поръчка, от където всъщност ще видите какъв е продукта, колко са поръчките като отделни
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3.
4.
5.

продукти и всички данни за нея и потребителя на поръчката.
Поле за бързо търсене по дадени критерии, ако списъкът е дълъг.
Бутона Ви извежда в Етапна визуализация.
Бутона изтрива маркирания ред.

Маркирайки ред чрез двойно кликване върху него Ви се отваря следният прозорец.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Този ред Ви показва общата сума на поръчката.
Основна информация на поръчката. Полетата в сиво не могат да се редактират. Можете само да смените
статуса на поръчката, според това какво е състоянието - обработка, отказана, върната и приключена.
Тук виждате потребителските данни, а именно: информация за клиента и данни за връзка с него.
Поръчаните артикули по отделно, за да се видят подробностите за поръчката, която трябва да се изпълни.
Бутон “Запиши“- ако сте направили някакви промени.
Бутон “Върни“-връща Ви в предното меню на поръчката - в списъка с поръчки.

39. WEB ВИД НА ПЛАЩАНЕ ?
Ако Вашата фирма е регистрирана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продуктите Ви ще се продават и от там. При
закупуване на Ваш продукт в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН той ще се появи тук в това меню.
В “WEB вид на плащане“ можете да зададете как бихте искали да получите сумата след като се извърши
доставката на поръчката от електронния магазин. От тук Вие също можете да променяте, видовете начин
на плащане, които се появяват в електронния магазин, когато клиента Ви избира как да плати продукта.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Онлайн магазин >> WEB вид на плащане.
Поле за бързо търсене по дадени критерии, ако списъкът е дълъг.
Бутон за създаване на нов вид начин на плащане.
Бутона Ви извежда в Етапна визуализация.
Бутона изтрива маркирания ред.
Позиционирайки се върху реда, Вие можете да го редактирате. Отваря се нов прозорец с възможност за
извършване на промени.

Маркирайки ред чрез двойно кликване върху него Ви се отваря следният прозорец. Същият прозорец се отваря и при
натискане бутона “Създай нов“, но с непопълнени редове.

1.
2.
3.
4.
5.

С този бутон сменяте статуса на: “Включен“ и “Изключен“.
Тип на начина на плащане може да бъде: “Банков“ и “Обикновен“.
Тук задавате дали начина на плащане да бъде по подразбиране в електронния магазин.
Бутон “Запиши“- запазвате направените промени.
Бутон “Върни“- връща Ви стъпка назад в менюто.

40. WEB ДОСТАВКИ ?
Ако Вашата фирма е регистрирана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продуктите Ви ще се продават и от там. При
закупуване на Ваш продукт в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН клиентите Ви ще изберат как да бъде доставен
продукта т.е. коя куриерска фирма да ползват.
В “WEB доставки“ можете да зададете няколко куриерски фирми, които ще се появят в електронния
магазин с опция за избор от клиента.
1.

МЕНЮ НА АДМИНИСТРАТОРА >> Онлайн магазин >> WEB доставки.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Позиционирайки се върху реда, Вие можете да го редактирате. Отваря се нов прозорец с възможност за
извършване на промени.
Бутон за създаване на нов вид метод на плащане. Добавяте нов куриер.
Бутона “Изход“ Ви извежда в Етапна визуализация.
Бутона “Изтрий“ изтрива маркирания ред.
Поле за бързо търсене по няколко критерии, ако списъкът е дълъг.
Поле за бързо търсене по определени критерии, ако списъкът е дълъг. От падащо меню избирате съответно
по метод - (име на куриерската фирма).

Маркирайки ред чрез двойно кликване върху него Ви се отваря следният прозорец. Същият прозорец се отваря и при
натискане бутона “Създай нов“, но с непопълнени редове.

1. С този бутон сменяте статуса на: “Включен“ и “Изключен“.
2. В реда : “По подразбиране може да бъде“ - “ДА“ или “НЕ“. Поставяте “Да“ на тази куриерска компания, която
искате да бъде основната - по подразбиране. Ако клиента предпочете друга, там в електронния магазин при
правене на поръчка той ще избере друга, в зависимост дали сте предложили такава.
3. Този бутон Ви добавя редовете над него.
4. Бутони за изтриване и редактиране на съответния ред.
5. Бутон “Запиши“- запазвате направените промени.
6. Бутон “Върни“- връща Ви стъпка назад в менюто.
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