Номенклатури
Групи

Избира се типът група, към който искаме
да се насочим.
Визуализира се списък с вече
създадените групи и бутони за
манипулация върху тях.
Нов запис – Създаване на нова група
стоки.
Редактира – Редакция на вече
създадена група.
Изтрива – Изтриване на група
(разрешава се само, ако групата не
съдържа артикули и не са извършвани
операции с нея). При изтриване в базата
данни се запазва информация, за
извършената операция.
Изход.
При натискане на бутон Нов запис се отваря бланка за Основни данни на новата група:

В полето Име се попълва наименованието на групата. Инфо е поле за допълнителна информация
за описание на групата. Отметката за Групата участва при търсене на артикули позволява/забранява
показването на групата при търсене в бързи продажби. Отстъпка/Надбавка служи за задаване на
процент (с положителен или отрицателен знак) за временна корекцията на цените на всички артикули
принадлежащи на групата. Клиентска карта позволява/забранява ползването на допълнителни
отстъпки/надбавки, чрез клиентска карта, за артикулите на тази група. По този начин може да се окаже на
коя група да се правят отстъпки.

В менюто Допълнителни се оказва дали групата е подгрупа на друга и на коя. Позволява при
продажби в режим “Touch screen”, да се избере група бар, после подгрупа алкохол и след това подгрупа
уиски. Може да се постигне каскадна структура.
Може да зададете и задължително изписвай от
определен склад. По този начин могат да се изписват дадени стоки, принадлежащи на дадена група, от
някои от другите складове.
Файлове - служи за прикрепване на файлове, като картинки( за визуализация в Touch Screen) или
документи с допълнително описание на групата. Ако тук поставим файл с името btn.bmp, то това ще е
картинката, която ще се прикачи към бутона, в бързи продажби, независимо дали се използва вариант за
магазин или ресторант. Трябва да се предвиди размера на бутона, за да съответства с размера на
картинката. Размера на бутона се настройва от меню настройки.
Бутонът Запис запазва всички направени промени по характеристиките на групата.
• Артикули
Артикулите биват четири вида: Артикули – това са обикновените стоки, които се доставят в обекта и
се продават в същият вид. Услуги – това са видове услуги, които дадена фирма предлага – например:
ремонти, подръжка, и др. Артикули със серийни номера – стоките, които при един и същи вид се
различават по сериен номер: клавиатури, мишки, монитори, автомобилни части и други. Касови
апарати – артикулите от този вид са свързани с фирми, които са лицензирани за продажба и сервиз
на касови апарати, по наредба Н-18. Този модул поддържа освен продажбата на този вид стоки, но и
воденето на досиета на фискалните устройства. Това е специализиран софтуер, който касае само
определен вид клиенти и не се използва в масовият вариант. Необходими са специални настройки и
конфигурация, за да се използва. Той не касае търговската част. При необходимост, моля свържете се
с нас.

Избира се типът артикул, към който искаме да се насочим.

Визуализира се списък с вече създадените артикули и бутони за манипулация върху тях.
Нов запис – Създаване на нов артикул.
Редактира – Редакция на вече създаден артикул.
Изтрива – Изтриване на артикул/група (разрешава се само, ако с артикула не са извършвани
покупки/продажби и т.н.). При изтриване в базата данни се запазва информация за извършената
операция.
История – При избор на артикул и натискане на този бутон се визуализира статистика за артикула
относно доставките му и % надбавка спрямо покупна и продажна цена
Изход.
При натискане на бутон Нов запис се отваря бланка за Основни данни на артикул:

➢

Задължително е да се попълни полето Артикула е от група: , където има списък с предварително
създадени групи. Баркод не е задължително поле, в него може да попълните баркодa на стоката или
да генерирате баркод по стандарт EAN 13, чрез клавишна комбинация Ctrl+B. В ресторантска
система тук можете да въведете номера на артикула, с който сервитьорите могат да го продават.
В полето Име се попълва името на артикула / стоката. Производител се избира от предварително
зададена нумеклатура, ако това е необходимо. Налага се при много малко видове бизнес. В полетата
за Цена можем да зададем продажни цени, техният брой се конфигурира от Служебни - Настройки
- Брой Продажни Цени.
Има възможност да се зададе подходяща валута и от коя дата да влезат в сила въведените цени. При
по-голяма стопанска структура може да се отбележи дали въведената цена важи за всички обекти или
само за текущия. В полето Описание може да се попълни допълнителна информация за артикула, а
във Файлове може да се зададе картинка на артикула, която да се ползва в менюто Продажби Бързи Продажби.
Зададената картинка трябва да е със следното име и разширение - btn.bmp.
Номенклатури - Допълнителни характеристики
В това поле, чрез Нов Запис може към всяка една от създадените групи да се зададе допълнителна
характеристика. Например “с лед”, “без лед”, “с лимон” и други. По този начин при бързи продажби в
ресторантска система, могат да се прикачат тези допълнителни характеристики, които да се
разпечатват на ESC-POS принтерите в бара, кухнята или другите щандове.
➢ Номенклатури - Рецепти
Тук потребителя има възможност да създаде рецепти, за артикул, който има нужда от това.

Отметката Само рецепти позволява да се визуализират само артикули, за които вече има
създадени рецепти. От бутона Нов Запис се преминава към създаване на рецепта за конкретен
артикул:

От полето Артикул се избира продукт, от предварително създадена номенклатура и съответното
количество, което трябва да се съдържа и с бутон Добави се прибавя към рецептата. След добавяне
на всички необходими продукти с бутон Запис запазваме рецептата и затваряме прозореца.
Номенклатури - Производители Това меню е създадено специално за създаване на
нoменклатура за производители на фискални устройства. При влизане в менюто чрез бутон Нов
Запис излиза меню за задаване отличителни белези на производителя.

Освен задаване на име и държава на производителя, тук можем да зададем отличителните символи
за начало на фискална памет и сериен номер за всеки един производител. Това позволява при
създаване на номенклатури за артикули тип Касов Апарат ние да посочваме само прозиводител и
програмния продукт сам ще попълва тези отличителни белези.
Производител може да се използва и от други типове бизнес, като не се попълват – код за сериен
номер и код за номер на Фискална Памет. Дори и да бъдат попълнени те няма да се виждат никъде,
освен ако не използвате модула за поддръжка на фискални устройства.
Номенклатури - Клиенти
създава номенклатура за фирми, с които вие търгувате независимо дали правите покупки или
продажби. Бутонът Нов Запис ви дава бланка за създаване на нова фирма с възможност за
попълване на голям набор данни за нея.

На потребителя се дава право да избере тип на фирмата, да попълни ЕГН/ЕИК (Булстат) и да се
отбележи регистрацията по ДДС. Програмният продукт има вграден алгоритъм, който проверява за
коректен Булстат или ЕГН – намалявайки вероятността от грешки при въвеждане на данни. Ако
ЕГН/ЕИК не съществуват, полето им се оцветява в червено. Бланката има пълен набор от
информационни полета за попълване на банкови сметки, телефони и всякакъв вид информация
полезна за търговската ви дейност.
Може да се указва дали клиента ползва бонус и вида на бонуса. Да се избира цена (от 1-6). Полето
баркод служи за присъединяване на номер или код, с който клиента да бъде търсен бързо. Може да
се задава валидност на баркода до дата. Брой посещения за валидност на отстъпката, диапазон на
часове, в който тя важи или да се окаже, че клиента винаги използва отстъпка независимо от горните.
В раздела банка се задава банковата сметка на контрагента. Може да се запише и втора банкова
сметка.
Могат да се запишат данните на МОЛ и отговорен за стопанската операция.

Номенклатури - Фирми
Това е менюто, от където Вие може да зададете данните на вашите фирми, с които извършвате
търговска или сервизна дейност. От Нов Запис се появява бланка за попълване на вашите данни.

Първо трябва да изберете какъв тип е фирмата, която въвеждате. Ако изберете Регистрирана по
ДДС това ще е фирмата, от която Вие ще издавате фактури през програмният продукт. Лицензна
Фирма е тази, от която ще извършвате сервизна дейност с фискални устройства (ако използвате този
модул от програмата), тези данни автоматично ще излизат на съответните документи като договори,
свидетелства и т.н.

За всяка от фирмите , можете да оказвате, дали е регистрина по ДДС или не, което в последствие ще се
отрази на вида фактури , които ще издавате. В това меню можете да зададете и брояча за фактури от
какъв номер да започне – бутон Промяна на брояча
Номенклатури - Валути
Тук потребителят има възможност да създава нови валути, както и да задава актуалният им курс
спрямо основната валута лева, означена с BGN.
Номенклатури - Потребителски роли
В това меню се създават потребителски роли, които се използват за създаване на групи потребители
с различни права на достъп. Менюто е гъвкаво и динамично по време на работа позволява корекция
на правата за достъп. Чрез Нов Запис може да се създаде нова роля като и се зададе име. След
създаването на дадена роля Вие трябва да я изберете от списъка в ляво на екрана, след което от
Всички операции може една по една да избирате позволените за тази роля операции и да ги добавяте
чрез съответния бутон.

Изтриването на вече зададено право става аналогично, но чрез селектиране на въпросната операция
и премахването й с бутона за изтриване. Един път създадени Потребителските роли вие може да
преминете към следващото меню :
Номенклатури - Оператори
Ролята на това меню е да създавате конкретни потребители с име и парола, като им окажете към коя
потребителска роля принадлежат, за да разполагат с желаните от вас права на достъп.

В полето кратко име вие задавате името на потребителя, което ще се ползва за вход в системата.
Препоръчително е то да бъде кратко (може и цифра), за да не забавя потребителите при влизане в
системата. Програмният продукт City позволя да въведете неограничен брой потребители, които да
имат едно и също кратко име и да се различават само по различната си парола. В полето Име се
въвежда пълното име (три имена) на потребителя, което ще се изписва и като идентификатор за
извършените от него операции. Полето Към роля ви позволява да присъедините съответния
потребител към определена потребителска роля т.е. да му даде определени права за достъп.
Изборът на Работна група е свързан с модул за контрол на работното време и не се попълва. Имате
възможност да въведете две пароли за Потребителя. В полето Длъжност, се изписва длъжността на
оператора в обекта. Алтернативната парола не се използва на този етап. Предвидено е за кратка и
дълга парола (от безконтактна карта), но поради не ефективност на този етап се използва само
първата парола.
Задължително е да посочите потребителя, от кой склад ще изписва стока и с коя каса ще работи
той по подразбиране.
Това
означав
а, че от
тук
можете
да
окажете,
в кой
склада
и коя
каса да
работи
всеки
операто
р, щом
влезе в
програм
ата с
опреде
лена
парола.
Софтуе
рът има
вграден
и
контрол
и за
задълж
ително попълване на данни за потребителите – Уникален код на потребител, три имена, заемана
длъжност, роля в системата. Софтуерът няма край на активността на потребителя. А периодите с
различните му роли можете да видите от справка Проследяване историята на промените.
Номенклатури - Мерки
Тук потребителя има възможност да създава допълнителни мерки единици, ако са му необходими.
Има възможност да се зададе име на мерната единица и да се посочи от коя друга е съставена.

Номенклатури - Видове разходи
В това меню може да създавате видове разходи, които се изписват от текущата каса на логнатия
потребител. Създадената номенклатура от разходи се използва чрез менюто Други - Разходи. Тук
можете да създадете видове разходи, които после да използвате наготово.
Номенклатури - Бонуси и отстъпки
В това меню се създават типове бонуси или отстъпки, които се задават с твърд процент или оказване
брой бонус точки за получаване на бонус. Чрез Нов запис се създава нумеклатурата за отстъпки:

В полето Име се задава името на бонуса, а от Вид се задава дали бонусът ще е отстъпка/надбавка с
процент, бонус точки или процент с натруване ( виртуални пари ). Съответно има полета за брой точки
за настъпване на бонуса или посочване процента на отстъпката. Вече създадената номенклатура от
отстъпки може да се зачисли към съответния клиент в Номенклатури - Клиенти.
Номенклатури - Начини на плащане – Начините на плащане са свързани най-вече с работата с
касов апарат или фискален принтер.

Тук може да бъдат зададени типове на плащане различни от стандартното плащане в брой. Чрез Нов
запис се задават новите видове плащания.

Примерни настройки според вида на ФУ за полето Фискален код на плащане.

В полето Име се посочва името на плащането (карта, чек, купон), а в следващото поле се посочва към
коя от касите се отнася съответното плащане. Имате поле за посочване на поредния номер на
плащането, за да може по често използваните плащания да са по-лесно достъпни. Полето код на
плащане се записва код на съответното плащане спрямо фискалното устройство вързано към
програмният продукт. Задържане на курсора на мишката върху това поле ви дава легенда със
съответните кодове за плащания.
Чрез полето: Парите се отнасят в, можете да окажете, в коя каса или банка да се натрупват парите
при съответният вид плащане. Например: при плащане с кредитна карта, можете да зададете парите
да се натрупват например в “БУЛБАНК”, ако предварително сте създали такава.
Различните видове фискални устройства имат програмирани по подразбиране различни видове
плащания: брой, кредит, чек, купон и други. Със създаването на тази номенклатура се цели
възможност клиентите да могат лесно да използват различните видове плащания в различните
видове фискални устройства.
Номенклатури - Ресторантски маси – В това меню може да се създаде разположение на
ресторантски маси, които да се използват за по - лесна работа на сервитьорите в ресторантският
модул.
Могат да се добавят маси, да се променя големината и формата им, да се сменя името и фона, както
и да им се сменя положението. Когато застанете върху маса и натиснете десен бутон, можете да
видите възможностите за редакция.

В менюто
Работни
групи и
смени и
Работен
график
можете да
създадете
работни
групи и
смени, и
техният
работен
график.

Ако имате необходимата техника от устройства за контрол на достъпа и персонала разполага с идентификатори
е възможно да се осъществи контрол на достъпа. Тук само се създава информация за достъпа на персонала, а
средствата за осъществяване на контрола са външни устройства. Съществува олекотен вариант за контрол на
достъпа – виж меню Други – Управление на достъпа.

