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Въведение

    Настоящето ръководство е разделено на две части. В първата част "Основни понятия" са описани основните идеи и
принципи на програмата и са дадени указания важащи за всички форми в програмата. Във втората част "Описание на
програмата” са описани менютата и екраните на програмата. В ръководството са описани всички функции на системата.
В зависимост от конкретния потребител и дадените му права той няма да вижда всички функции от главното меню и
съответно няма да може да показва всички форми. Също така потребителят ще може да изпълнява само тези операции,
за които има зададени права.



 

 

Основни понятия



 

 

Общо описание на системата

    Програмата “СЧЕТИ” осигурява автоматизацията на счетоводния процес на търговеца (фирмата), за трудоемки и
често повтарящи се дейности. Тя работи по системата на двустранното счетоводство. Програмата обхваща цялостната
дейност по обработка и отчитане на операциите във фирмата, документооборота, счетоводна информация, отчитане
на резултатите. Дава възможност за изграждане на гъвкава система на генериране на справки според конкретните
нужди. Основните функции на системата са следните:
-     дефиниране на сметкоплан на фирмата;
-     въвеждане на счетоводни статии;
-     поддържане на номенклатурите;
-     изчисляване на амортизации;
-     извеждане на справки (отчети);
-     помощни функции (архивиране, приключване на периоди).



 

 

Дефиниране на сметкоплан
 

    Въвеждат се сметките използвани от фирмата. Всяка сметка се определя от своя код (номер) и описание. Към
сметкатата може да се дефинират неограничен брой аналитични признаци. За всеки аналитичен признак се задава
видът на данните (цяло или реално число, дата, текст или номенклатура). Когато аналитичния признак е номенклатура
се избира и коя номенклатура ще се използва. За всеки признак се задава и дали формира салдо.



 

 

Въвеждане на счетоводни статии
 

    Счетоводната статия е ядрото на програмата. Всяка счетоводна статия се характеризира с дебитирана сметка,
кредитирана сметка и сума. За всяка от двете сметки се въвеждат стойности за съответните аналитични признаци.
Всяка счетоводна статия е част от документ (фактура, складова разписка и т.н.).
Документите от своя страна се групират в ордери (например всички фактури за продажби за един ден могат да се
въведат в един ордер), а ордерите се разделят по папки (напр. Продажби, Покупки, Банка и т.н.). Счетоводната статия
се отразява по систематичните и аналитичните регистри след извършване на операцията “осчетоводяване”.
Също така при тази операция се извършват необходимите калкулации и завеждания в допълнителните таблици ако
някоя от сметките се използва за отчитане на материални или дълготрайни активи. Има възможност за осчетоводяване
на много статии наведнъж. След извършване на осчетоводяване не е възможно коригирането на счетоводната статия.
Ако е зададено може да се извършва анулиране на осчетоводяването, след което се допуска коригирането на
счетоводната статия.



 

 

Поддържане на номенклатури
 

    За аналитични признаци на сметките може да се използват номенклатури. В системата има три предварително
дефинирани номенклатури – Контрагенти, Служители и Дълготрайни активи, като има възможност за допълнително
дефиниране на неограничен брой номенклатури. Номенклатурите се делят на два вида – стандартна и специална
таблица. Стандартната номенклатура се състои от число код, и описание. При номенклатура от вид “специална
таблица”, могат да се дефинират повече полета. При нея кодът може да бъде и текст, а не само число.



 

 

Изчисляване на амортизации
 

    Програмата поддържа автоматично изчисляване и осчетоводяване на амортизациите. За целта при дефиниране
на сметкоплана се задава кои сметки отчитат дълготрайни активи и съответните сметки за отчитане на натрупаната
амортизация и на разходите за амортизации. Системата поддържа и данъчен амортизационен план.
    Начисляване на амортизациите става по следния начин;
- от меню Функции избира се бутон "Автоматични операции", избира се месец и година, натиснете "Изчисляване
амортизаци"(генерирания ордер се намира в папка "Общи" или "Други" в зависимост как е дефинирано и настроено в
отделната фирма), следва осчетоводяване - с десен бутон на мишката или F8.



 

 

Извеждане на справки (отчети)
 

    Програмата разполага с много гъвкава система за извеждане на справки. Предлагат се следните справки:
-     Финансови отчети – Баланс, ОПР, Отчет за приходите и разходите и т.н. Отчетите се извежда на база оборотите
или салдата по синтетичните сметки за зададен период. Може свободно да се дефинират многобройни отчети
благодарение на възможностите за задаване от кои статии да се формира отчета, дървовидно задаваната структура
на отчета, многобройните варианти за включване на сметките в отчета. Изваждането на отчета става от Меню
Справки задава се период, избира се бутон "Финансови отчети", избира се конкретния отчет като се позиционира
върху него, задават се желаните критерии (ниво, показване предходен период и др.), избира се ОК.
-     Оборотна ведомост, Главна книга, Ведомост по сметки - от Меню Спавки задава се период и се избира
конкретния бутон "Оборотна ведомост", Главна книга" и т.н.,
-     Изключително гъвкави справки по аналитични признаци за зададена сметка – Обороти (с или без начални салда),
Ведомост (справка за начални и крайни салда и обороти), Операции (с възможност за задаване на Дебит и Кредит
сметка)
-     Всички изисквани справки по ДДС – Дневниици за покупките и продажбите, Декларация по ДДС, Запис на дискета
(за запис и подаване на Месечна Декларация по ЗДДС),
-     Дълготрайни активи – Инвентарна книга, Данъчен и счетоводен амортизационен план, справка за начислени
амортизации, справка за актив. Принцип на работа - чрез натискане на бутон "Дълготрайни активи", избира ме
желаната справка (Инвентарна книга, Данъчен амортизационен план и др.), избира ме сметка (ако не се избере
изкарва справка за всичките сметки за ДА), избира ме период, натиска се Печат.
-     Справки по документи – справка за въведените документи с/без осчетоводяванията към тях с пълна информация
за всеки документ (папка, ордер, данни за контрагента и т.н.), с три вида възможни справки към нея - Документи,
Документи с осчетоводяване, Обща справка. Принципът на работа е единтичен при трите справки - избира се
желаната справка, задават се желаните критерии и полета, избира се бутон "Изпълнение". Веднъж дефинирана
справката дава възможност да се запише чрез натискане на бутон "Запис на заявката", дава се име, натиска се
ОК. При нужда вече записания шаблон на справката чрез бутон "Прочитане на зявката" се извежда на екрана и се
избира бутон "Изпълнение" (наложително е да се провери/коригира единствено периода).
 
Формата е описна подробно в раздел "Справки"



 

 

Папка
 

    Папката се използва за организирането на ордерите. Папката обединява ордери от сходен тип. Тя може да
съответства на физическа папка, в която са подредени ордерите, но това не е задължително. Възможно е въвеждането
на всички ордери в една папка. За всяка папка и вид ордери може да се задава автоматична номерация на ордерите.
Може една и съща номерация да се използва от няколко папки. Няма ограничение за броя на използваните папки.



 

 

Ордер
 

    Ордерът се използва за групиране на счетоводните документи на базата на определени признаци. Например в един
ордер може да се осчетоводяват всички фактури от един ден или от един месец. Ордерът носи определен номер и
дата. Дата на ордера е водеща за осчетоводяването, т.е. може документът да бъде с една дата, а ордерът с друга дата.
В такъв случай за дата на счетоводната статия се взима датата на ордера.



 

 

Документ

    Първичен документ, основание за записване на счетоводните статии. Документът има следните параметри : номер
и дата, вид на документа, контрагент, стойност и начислен данък.



 

 

Счетоводна статия
 

    Счетоводната статия е ядрото на програмата. Всяка счетоводна статия се характеризира с описание на статията,
дебитирана сметка, кредитирана сметка и сума. За всяка от двете сметки се въвеждат стойности за съответните
аналитични признаци. Програмата не предвижда въвеждане на статии от типа една към много или много към много.



 

 

Осчетоводяване
 

    Осчетоводяването е процес при който се извършва обработка на въведената счетоводна статия. Това включва
отразяване в крайното салдо на сметката в систематичните регистри. При дълготрайни активи след осчетоводяването
се извършва завеждане на актива в амортизационните планове и инвентарната книга. При изписване на материални
запаси се извършва изчисляване на стойността на статията, а при завеждане се проверява и евентуално осчетоводява
коригиране на извършените изписвания. След осчетоводяване не се допуска коригиране на въведената информация.
Осчетоводяването на документ и ордер освен осчетоводяване на всички счетоводни статии включва и забрана за
редактиране и добавяне на записи в документа/ордера.



 

 

Анулиране на осчетоводяване
 

    Извършва обратното действие на осчетоводяването. Не се допуска анулиране на осчетоводяване на дълготрайни
активи. При анулиране на осчетоводяване на ордер/документ се анулират и осчетоводяванията на всички статии в
ордера/документа. При анулиране на осчетоводяване на счетоводна статия съответния документ и ордер се маркират
като неосчетоводени.



 

 

Обобщена счетоводна статия

    Счетоводните статии са носители на аналитичната информация по сметките. За по-бързо извеждане на финансовите
отчети и на справките по синтетичните сметки при осчетоводяване на счетоводните статии към всеки ордер се
генерират обобщени счетоводни статии. Те носят само синтетична информация и обобщават счетоводните статии.
Така например ако в една фактура има 50 стоки и на всяка от тях съответства статия Дт “Стоки”/ Кт “Постъпления от
продажби на стоки”, то в ордера тези 50 реда ще бъдат събрани в една обощена счетоводна статия.



 

 

Приключване на месец
 

    При приключването на месец се проверява дали всички ордери за месеца са осчетоводени и се изчисляват оборотите
и крайните салда за месеца на счетоводните сметки по всички признаци формиращи салдо. Забранява се добавянето
на нови записи за месеца. "Приключване на месец" се осъществява като от главното меню позиционира се върху
Приключване и се натисне бутон "Приключване". 



 

 

Счетоводна сметка
 

    Счетоводната сметка отразява даден актив или пасив. Съставянето на финансовите отчети се извършва на базата
на оборотите и салдата на счетоводните сметки. За всяка сметка могат да се дефинират един или повече аналитични
признаци. За целта от главния екран се избира бутон "Сметки и признаци", позиционира се върху желаната сметка.



 

 

Аналитичен признак
 
    Аналитичния признак предсталвява определена характеристика на актива или пасива отразяван в дадена сметка и
използвана за детайлно отчитане на съответния актив/пасив. Например : контрагент в сметка “Клиенти”, номенклатурен
номер на стоката в сметка “Стоки”, Количество в сметка “Материали”, Вид валута в сметка “Доставчици” и т.н.
Аналитичния признак може да участва при формиране на аналитичните салда по сметките или може да се използва
само за извеждане на справки за оборотите. Например в сметка “Разходи за материали” може да има аналитичен
признак “Вид разход”, който не формира салдо. В този случай може да се извеждат справки за всеки вид разход, но
при приключване на сметката не е необходимо да се прави приключване по всеки вид разход.
Признаците може да бъдат от различен тип – целочислен, реален, текст, дата, номенклатура:
-     целочислен – допуска се въвеждането само на цели числа. Може да се използва при количество, когато може да
има само цели единици или за номер на фактури
-     реален – допуска се въвеждането на произволно число
-     текст – допуска се въвеждането на произволен текст. Може да се изплозва за номер на договор, номер на
документ, когато има не само цифри. Рядко се използва – в повечето случаи се препоръчва използването на
номенклатура.
-     Дата – когато трябва да се въведе дата на документ, дата на падеж и т.н.
-     Номенклатура – при този аналитичен признак има съответстваща таблица съдържаща набор от кодове и
описания. Стойността на признака може да бъде само в набора зададен от таблица. Използва се в много случаи – за
задаване на контрагенти, видове стоки, видове разходи, видове валути и т.н.



 

 

Номенклатура
 

    Номенклатурата представлява таблица съдържаща едно поле с набор от кодове и едно или повече полета описващи
значението на дадения код. Съществуват два вида номенклатури – стандартна и специална таблица.
-     стандартна – съдържа две полета код (цяло число) и описание. Удобна е за ползване в повечето случаи, освен
когато е необходимо кодът да бъде текстови или да има допълнителни полета описващи дадения код.
-     специална таблица – може свободно да се дефинират произволен брой полета. Задължително се описват
две полета (които могат и да съвпадат) – ключово (съдържащо уникален код на записа, не може да се дублира) и
описание (поле което се показва при въвеждане на признака и е основно при справките по аналитични признаци).
В програмата има предварително дефинирани три номенклатури от вид “специална таблица” – Контрагенти, Служители
и Дълготрайни активи. Програмата дава възможност за "групиране" на полета.



 

 

Финансов отчет
 

    Обобщен отчет генериран на базата на оборотите или салдата по синтетичните сметки. Има йерархична структура.
Примери за финансови отчети – баланс, ОПР, Отчет за паричния поток и др. (виж раздел справки).



 

 

Други понятия
 

Popup меню
Меню, което се извиква чрез натискане на десния бутон на мишката. Използва се за бързо извикване на функции
свързани със съответната контрола.

Форматиране на поле за търсене
Използват се следните специални символи:
* - произволен брой символи
? - един произволен символ
Ако в търсеният код се включват символите * и ? те се записват в квадратни скоби: [*] и [?]

Примери:
Търсена комбинация Текст в полето за търсене

Всички клиенти започващи с “ЗД” ЗД*

Всички клиенти завършващи на Димитров *Димитров

Всички части зпочващи с “ЕТ” и завършващи
на “Димитров”

ЕТ*Димитров

Всички клиенти съдържащи “СОФТ” *СОФТ*

Номенклатурен номер започващ с 61, един
произволен символ и 1

61?1*

Стока с номенклатурен номер AFU1811* AFU1811[*]



 

 

Основни принципи при работа с клавиатурата

Придвижване във формите

Придвижването между отделните полета във формите става с  Tab (за придвижване напред) и с Shift + Tab (за
придвижване назад).
Когато курсорът е позициониран в таблица придвижването може да става и със стрелките, когато не сме в режим на
редактиране (не се въвежда текст в дадена клетка).

Излизането от таблица се извършва с Ctrl + Tab

В основните форми е реализирано придвижване между полетата и при натискане на Enter

Извикване на функции

Функциите от менютата могат да се извикват чрез натискане на Alt и позициониране на курсора със стрелките върху
желаната функция.

Функция стартирана чрез бутон се извиква или чрез позициониране върху бутона и натискане на Enter или Space Bar,
или чрез натискане на Alt и подчертаната буква в надписа на бутона.

Получване на помощ

От всеки екран при натискане на F1 се показва помощ за съответния екран.

Определени функции могат да се извикват и чрез функционалните клавиши или чрез клавишни комбинации (Ctrl плюс
някоя буква).



 

 

Основни принципи при работа с данните

Данните от системата се визуализират по два начина

Показване на един запис на екрана
Показване на много записи в таблица, като всеки запис е един ред



 

 

Базови бутони при работа с програмата
 

    При показване на един запис придвижването и редактирането на записите се извършва чрез бутоните за навигация

Придвижването между отделните полета става с Tab (за придвижване напред) и с Shift + Tab (за придвижване назад).



 

 

Работа в таблица
 

    При работа в таблица важат правилата като при работа с един запис, а също така и тези описани по долу
Придвижването в таблицата може да става и със стрелките, а също и със следните клавиши
Клавиш Действие

Page Up Минава на предишен екран от таблицата

Page Down Минава на следващ екран от таблицата

Ctrl + Page Up Минава на първи запис от текущия екран

Ctrl + Page Down Минава на последен запис от текущия екран

Home Позиционира на първото поле от текущия запис

End Позиционира на последното поле от текущия
запис

Ctrl + Home Минава на първи запис в таблицата

Ctrl + End Минава на последен запис в таблицата

При преминаване в следващ запис се записват редакциите направени на текущия
При натискане на Esc се отказват редакциите направени на текущото поле (ако се редактира стойност на поле) или
на текущия запис (ако се придвижваме между полетата на записа)

В най лявата колона на таблицата има поле което показва статуса на записа. То може да бъде
Нов запис

Текущ запис

Редактиран запис

В повечето таблици при натискане с мишката върху заглавието на колоната се извършва последователно подреждане в
нарастващ (при първо натискане) и в намаляващ (при второ натискане) ред на записите по стойността им в тази колона.
Също така при натискане на Ctrl+Enter се отваря екран даващ възможност за избор от вече въвежданите стойности
в даденото поле.



 

 

Маркиране на редове в таблица
 
    Маркирането на повече от един ред в таблица става по един от следните два начина:
-     позициониране на първи ред, който трябва да се маркира. Задържане на Shift и преместване със стрелките до
последния ред, който трябва да се маркира.
-     Задържане на Ctrl и последователно натискане с левия бутон на мишката върху редовете, които трябва да се
маркират.



 

 

Избор на стойност от списък
 

   В много форми дадена стойност се избира от определен набор от стойности. В този случай на екрана присъства
поле от вид списък:

Избирането на стойност става по един от следните начини:
-     отваряне на списъка и придвижване до избрания запис
-     написване на първите няколко символа от търсената стойност. При въвеждането на един или повече символи
списъкът автоматично се позиционира на първата стойност започваща с тези символи. След намиране на близка
стойност може да се отвори списъкът и да се избере конкретната търсена стойност или с натискане на стрелка
надолу или нагоре да се преминава между различните стойности. Ако е направена грешка при въвеждането на
символите може с натискане на Esc да се откажат всички въведени символи или с Backspace да се изтрие само
последнят въведен.



 

 

Отпечатване на справките

Справките първо се показват на екрана. Общият им вид е следния

Бутоните имат следните функции

 - Показва цяла страница от справката

 - Показва справката в номинален размер

 - Показва справката, така че да се вижфа цялата ширина на страницата

 - Връща на първа страница

 - Връща на предишна страница

 - Преминава на следваща страница

 - Преминава на последна страница

 - Показва диалог за настройка на принтера

 - Отпечатва справката

 - Записва справката

 - Отваря записана справка

 - Затваря справката



 

 

Описание на програмата



 

 

Основен екран
 

    Това е екранът, който се отваря при стартиране на програмата. В горната част е разположено Главното меню,
използвано за извикване на различните функции на програмата. Под него са бутоните за най-често използваните
функции.
Основният екран е разделен на две части. Отляво в дървовиден вид са показани основните функции извършвани в
системата. Това е въвеждането на данни, приключване на периоди и извеждането на отчети. В дясно в зависимост от
избраната функция се показва или таблица с данни или екран с възможност за избор на функция за изпълнение



 

 

Главно меню
 

 
Дава достъп до функциите на програмата. Има следните елементи:
Данни Описание

Сметки и признаци Дефиниране на сметкоплан на фирмата

Салда по сметки Отваря екран за преглед на текущите салда по
счетоводните сметки

Дневник транзакции Отваря екран с данни за осчетоводени
документи при въведени предварителни
критерии (дата, сметка)

Контрагенти Отваря екран с данни за контрагентите

Дълготрайни активи Отваря екран с данни за дълготрайните активи
на фирмата

Номенклатури Преглед и редактиране на номенклатурите

Плащания доставчици Отваря екран с отворените позиции по
доставчици по фактури

Настройки  
Служители Отваря екран с данните на служителите

Потребители Дава информация за групиране на служителите
потребилтелски групи

Права за достъп Дава информация за зададените правата на
достъп на потребителите/потрбителски групи

Документи  
     -видове ордери Дефиниране на видове ордери

     -видове документи Дефиниране на видове документи

     -диапазони Дефиниране на диапазони за автоматична
номерация

     -форми печат Дефиниране на форми за отпечатване на
ордерите

Финансови отчети Дефиниране и настройване на финансови
отчети

Операции  
     - трансфер данни Настройка и изпълнение на трансфер на данни

от други програми
     - свързани статии Настройка на свързани статии. Статии, които се

генерират автоматично при осчетоводяване на
дадена статия

     - ордери автоматични операции Задаване настройки за ордерите, в които се
осчетоводяват автоматичните операции



 

 

Системни константи Преглед на системните константи
(номенклатури свързани със структурата на
програмата)

Опции Допълнителни настройки за изглед на екрана

Функции  
Трансфер данни Предварително настройване и трансфер на

данни от други програми
Автоматични операции Изпълнение на автоматични операции

Трансфер ордери Запис или зареждане на осчетоводявания за
прехвърляне между компютри, които не са
свързани в мрежа

Архивиране Архивиране на базата данни

Таблици  
Копиране Копиране на избраната таблица в Clipboard

Запис в Excel Запис на избраната таблица в формат Excel

Печат Печат на избраната таблица, преди
отпечатване таблицата се показва на екран

Търсене Търсене на конкретна информация

Прозорец Управление на отворените прозорци на
програмата

Помощ Извикване на помощната система на
програмата



 

 

Дърво с основните функции на програмата
 

Име на активната фирма
Име на фирмата, в чиято база се работи

Списък на папките
Работните папки

    На челно място се показва името на активната фирма.
Надолу са изброени трите основни функции – Въвеждане данни, Приключване, Справки. При отваряне на Въвеждане
данни се показват дефинираните папки.



 

 

Данни за фирмата
 

При извикване на Popup меню от името на фирмата могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание

Промяна на активна фирма (Ctrl+A) Отваря екран за избор на активна фирма

Нова фирма (Ctrl+N) Отваря екран за добавяне на нова фирма

Промяна данни (F2) Отваря екран за редактиране на данните на
фирмата

Изтриване (Ctrl+Del) Изтрива текущата фирма от системата. Преди
изтриването трябва да се избере нова текуща
фирма. Фирма не може да бъде изтрита ако
вече има дефинирани метки.

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана



 

 

Избор на активна фирма
 

     На екрана се показва списък с всички фирми зададени в прогрмата. В случей, че се работи с повече от една
фирма се налага при стартиране на програмата от падащо меню да се избере желаната фирма. От падащото меню
позициоираме върху желаната фирма и натеснете бутон ОК



 

 

Добавяне и редактиране на данните за фирмата

    От екрана се въвеждат данни при добавяне на нова фирма или се редактират за вече съществуваща. Разделен е
на три страници – Основни данни, Данни за ДДС, Допълнителни данни

На страницата Основни данни се показват следните полета:
Поле Описание

Код Попълва се автоматично при създаване на
фирмата. Показва поредния и номер в базата
данни

Име Наименование на фирмата

Град Седалище

Адрес 1 Първа част от адреса - по регистрация

Адрес 2 Втора част от адреса - за кореспонденция(ако е
различен от адреса по регистрация)

Пощ. Код Пощенски код

Телефон Телефонен номер

Идент.№DDS   Номер по националния данъчен регистър

Идент.№   Код по регистър БУЛСТАТ



 

 

На страницата Данни за ДДС се показват следните полета:
Поле   Описание   

Сметка осч.дан.Кт   В полето се въвежда номера на сметката за
осчетоводятване на данъчен кредит (начислен
данък по покупките)  или се избира името на
сметката от съседният списък

Сметка осч.нач.ДДС   В полето се въвежда номера на сметката
за начисляване на ДДС (Начислен данък по
продажбите)  или се избира името на сметката
от съседният списък

Коеф.чл.73.ал.5 ЗДДС Въжежда се коефициент за частичен данъчен
кредит.

Дневник продажби формат А3   Ако е отметнато Дневник продажби се
отпечатва във формат А3

Допълнителен текст дневници ДДС   Въвежда се текст, който да се отпечатва на
последната страница от дневниците по ДДС

Подписващ ДДС От списък се избира служителят подписващ
декларацията по ЗДДС. Използва се при
отпечатване на декларацията. Може да се
избира измежду служителите, за които е
зададено че работят в текущата фирма

Подаващ дискета   От списък се избира служителят подаващ
дискетата по  ЗДДС. Може да се избира
измежду служителите, за които е зададено че
работят в текущата фирма

Дата рег. ДДС Дата на регистрация по ДДС. Използва се при
запис във файла с дневниците.



 

 

Дата дерег.ДДС Дата на дерегистрация по ДДС. Използва се при
запис във файла с дневниците.

Телефон ДДС Телефон за връзка с фирмата. Използва се при
запис във файла с дневниците по ДДС.

ЕГН   Въвежда се ЕГН на лицето, подаващо VIES
  Декларация   

Имена Въвежда се име на лицето, подаващо VIES
  Декларация   

Град   Въвежда се град на лицето, подаващо VIES
  Декларация   

П.Код Въвежд се пощенски код на лицето, подаващо
VIES  Декларация        

Адрес Въвежда се адрес на лицето, подаващо VIES
  Декларация        

Вкачество на Избира се съответо А - Пълномощник или
R -Представляващ  лицето, подаващо VIES
  Декларация   

На страницата допълнителни данни се показват следните полета:
Поле Описание

Номенклатура валути Задава се в коя номенклатура се дефинират
видовете валути

С/ка разходи по курсови р-ки Задава се по коя сметка се отразяват
разходите при изчисляване на курсови разлики



 

 

С/ка приходи по курсови р-ки Задава се по коя сметка се

Диапазон инв.номера Избира се диапазон от номера за автоматично
генериране на инвентарните номера на
дълготрайните активи

Директория за архивиране Задава се директория, в която да се прави
архивно копие на данните от програмата

Брой копия Задава се колко копия на базата данни да се
пазят в директорията за архивиране

Автоматична номерация ордери                  Флаг дали номерацията на ордерите във всички
папки се генерира автоматично. Ако е зададено
не се допуска ръчно въвеждане на номера
ордери в никоя папка. Ако не е зададено може
да се задава същата опция поединично за всяка
папка.

Автоматично попълване         Ако е отметнато проверява на въведеният
контрагент последното осчетоводяване и
предлага същите сметки

Проверка за дублиране само документи по
ДДС

Ако е отметнато извършва проверка за
дублирани фактури при въвеждане на нова

Проверка за дублиране само след въвеждане
на въвеждане на контрагент

Ако е отметнато полето се извършва проверка
дали е дублиран контрагента, който се въвежда

Задаване достъп до менюта и справки Ако е отметнато проверява дали потребителя
има зададен достъп до всяко менюта и/или
справка. Иначе дава достъп до вчиски

Автоматично осчетоводяване Ако е отметнато извършва автоматитично
осчетоводяване след въвеждане на статията

Автоматично потвърждаеване Ако е отметнато извършва автоматитично
потвърждаване след въвеждане на статията

Заключен период допълнителни данни Задава се за кой период и преди него не може
да се въвеждат/редактират допълнителни
данни

Дати салда  
По дата документи Ако е отметнато взема датата на салдото от

документа, ако не е отметнато я взима от
датата на счетоводния ордер

Корекция дати При натискане запписва наново дата на
създаване и дата на последна операция за
всички партиди на базата на опцията "По дата
документи"



 

 



 

 

Въвеждане данни

    В десния екран се показват папките за въвеждане на ордери. В таблицата се показва номерата и имената на папките
и дали се използва автоматична номерация на ордерите. Ако е зададено “Да” в автоматична операция, то не се допуска
ръчно въвеждане на номер на ордер.Допустимите стойности в полето “Автом.номерация” са “Да” и “Не”.

При извикване на Popup меню от дървото могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание

Нова папка (Ctrl+N) Отваря екран за въвеждане на име на папката
и след това я създава. Ако не се въведе име не
се създава нова папка

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана



 

 

Папки
 

    При избор на някоя папка в десния екран се показват въведените за текущия месец ордери в тази папка. Функциите
към ордерите са описани в следващата точка.
При извикване на Popup меню от дървото могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание

Нова папка (Ctrl+N) Отваря екран позиционираме върху
"Въвеждане данни" с десен бутон на мишката,
избираме нова папка, дава се име на папката
и натиска ме ОК. Ако не се въведе име не се
създава нова папка

Изтриване (Ctrl+Del) Позиционираме върху желаната папка
натиснете десен бутон на мишката или Ctrl
+Del, натиснете ОК. Изтриване на папката.
Допустимо е само ако няма въведени ордери в
папката

Промяна име (F2) Позиционираме върху желаната папка
натиснете десен бутон на мишката или
F2,въведете новото име,натиснете ОК. Не се
допуска две папки да имат едно и също име

Заключване период Забранява въвеждане и редактиране на данни
до зададения период включително

Нов ордер (F3) Създва нов ордер в папката и позиционира
курсора върху него

Номера ордери Отваря екран за избор на диапазон от номера
за ордерите в тази папка

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана



 

 

Ордери

В таблицата се показват данните за ордерите в избраната папка. Таблицата включва следните полета:
Поле Описание

№ Ордер Показва номера на ордера. Не се допуска
ръчно въвеждане, ако за папката е зададено че
използва автоматична номерация на ордерите

Дата Дата на осчетоводяване

Описание Обяснителен текст към ордера. Въвеждането
му не е задължително

Вид Вид на ордера. Има значение при отпечатване
на ордера, за автоматичната номерация и за
въвеждане на допълнителни данни към ордера.
По подразбиране е “Мемориални ордери”

Сума Сума на документите в ордера. Попълва се
автоматично от програмата и не може да се
променя от потребителя.

Осч. Показва дали ордерът е осчетоводен или не.
Попълва се автоматично от програмата и не
може да се променя от потребителя.

При извикване на Popup меню от таблицата с ордерите могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание



 

 

Избор (F3) Влиза в екрана показваща документите и
счетоводните операции по ордера

Нов ордер (Ctrl+N) Добавя нов ордер

Допълнителни полета (Ctrl+D) Показва екрана с допълнителните полета за
ордера

Видове ордери (Ctrl+T) Отваря екран за дефиниране на видовете
ордери

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана

Осчетоводяване (F8) Осчетоводява целият ордер, в т.ч. и всички
документи и счетоводни операции, включени в
него

Осчетоводяване много (Shift+F8) Отваря екран за едновременно осчетоводяване
на няколко ордера.

Анулиране осчетоводяване (Ctrl+A) Анулира осчетоводяването на ордера, в т.ч.
и всички документи и счетоводни операции,
включени в него

Печат ордер (Ctrl+P) Отпечатва избраният ордер

Търсене (Ctrl+F) Отваря екран за търсене на запис по зададена
стойност за текущото поле

Показване ордери от
     Текущ период

     Текуща година

     Избран период

Избира кои ордери да се покажат на екрана
     -Показва тези от текущия и      последващите
периоди
     -Показва тези от текущата и      последващите
години
     -Отваря екран, за избор на месец и    
  година от които да се покажат      ордерите.
При въвеждане на 0 в      някое от полетата се
показват      ордерите за всички месеци/години

Операции по ордера Отваря екран показващ осчетоводените
обобщени операции по синтетичните сметки



 

 

Допълнителни полета към ордера
 

    Въвеждат се дефинираните за зададения вид ордер допълнителни полета. Допълнителните полета дават по-
подробна информация за ордера. Например при Разходен касо ордер такива полета може да бъдат имената, ЕГН-
то, адреса и т.н. на получателя. При добавянето на ордера автоматично се зареждат зададените за неговият вид
допълнителни полета. След това за всяко поле потребителят може да въведе произволен текст.



 

 

Осчетоводяване много ордери
 
    На екрана се показват всички неосчетоводени ордери от папката

Потребителят избира всички ордери, които иска да осчетоводи. Ако иска да осчетоводи всички неосчетоводени ордери
то натиска бутона Маркиране всички.
При натискане на Осчетоводяване се осчетоводяват всички маркирани ордери.
При натискане на Изчисляване се извършва изчисление на сумите на всички документи в ордерите на база на
въведените счетоводни операции към тях.



 

 

Операции по ордера
 

На екрана се показват всички осчетоводени обощени счетоводни статии по синтетичните сметки към ордера с
информация за сметките Дебит и Кредит, сумата на статиите и общата сума на всички статии по ордера.



 

 

Отпечатване на ордер
 

Ако за определения вид ордер не е зададена специфична форма за печат, то съществуват няколко възможности за
отпечатване на ордера. Може да се избере дали да се отпечата подробен ордер – “Пълен” или само обощен “Кратък”.
-     “Пълен” – при този вариант се отпечатват всички въведени счетоводни статии с техните описания групирани по
документи. Може да се избира дали за всяка статия да се отпечатват и въведените аналитични признаци или само
счетоводните сметки.
-     “Кратък” – отпечатват се само обобщените счетоводни статии по ордера без данни за отделните документи и статии.
Може да се пусне само след извършено осчетоводяване.
-   Аналитични признаци  - ако е отметнато (изкарва подробна справка с аналитичности).
Ако е зададено използване на специфична форма за печат на ордера то директно се покзава тази форма.



 

 

Приключване
 

    При избиране на Приключване на екрана се показва бутон за стартиране на функцията. Приключването не може
да се извърши ако не са осчетоводени всички ордери за месеца. След приключване на месеца не може да се добавят
нови ордери или да се извършват корекции.
Важно  -  При натискане на бутон „Приключване“  не могат да се правят корекции на приключения период

При извикване на Popup меню от дървото могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана



 

 

Справки
 

    На екрана се показват бутони за избор на различните справки. Справките са описани в раздела Справки.

При извикване на Popup меню от дървото могат да се изпълнят следните функции:
Функция Описание

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана

Формата е описна подробно в раздел "Справки"



 

 

Данни за статуса на програмата
 
 

Показва се следната обща информация:
Данни Описание

Потребител Име на потребителя отворил програмата

Сървър Име на компютъра, на който е базата данни

БД Име на базата данни (в повечето случаи е
Account)

Текущ период Показва текущите месец и година. Допуска
се въвеждането на данни и в месеците след
текущия.



 

 

Въвеждане на счетоводни статии
 

    При влизане в даден ордер се показва следния екран. Първо се въвеждат данните за документа основание за
осчетоводяването. След това се въвеждат счетоводните статии. Този процес се повтаря за всеки документ в ордера.

Списък на документите в ордера
Показват се всички въведени документи в ордера. В списъка се показват основните данни за документа – номер,
дата, вид и контрагент по документа.

От popup меню към документа може да се извикват следните функции:
Функция Описание

Редактиране (F3) Позиционира курсора в частта за въвеждане на
данни за документите

Нов документ (Ctrl+N) Добавя нов документ

Изтриване (Ctrl+Del) Изтрива маркирания документ. Не се допуска
изтриване ако документът е осчетоводен или
има въведени счетоводни статии

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана

Осчетоводяване (F8) Осчетоводява избрания документ и всички
статии към него

Осчетоводяване много (Shift+F8) Отваря екран за осчетоводяване на повече от
един документ наведнъж

Анулиране осчетоводяване (Ctrl+A) Анулира осчетоводяването на документа и
статиите към него

Прехвърляне друг ордер Прехвърля документа към друг счетоводен
ордер. Допустимо е само ако документът и
статиите към него не са осчетоводени и другият
счетоводен ордер също не е осчетоводен



 

 

Копиране в друг ордер Копира избрания документ в друг счетоводен
ордер

Копиране от друг ордер Копира избран документ от друг счетоводен
ордер в текущия

Списък счетоводни операции
 
В таблицата за въвеждане на счетоводни операции са включени следните полета:

Описание Описание на счетоводната статия. Използва се
при справките за допълнително пояснение към
осчетоводяването

Дебит Дебитирана сметка

Кредит Кредитирана сметка

Сума вал. Стойност във валутата на документа. Използва
се за автоматчино изчисляване на сумата в
лева, като след въвеждането и сумата в лева
се определя като сума вал. Се умножи по
въведения за документа курс. Иначе няма
значение при осчетоводяването. Ако дадена
сметка се отчита и във валута, то сумата валута
трябва да присъства като аналитичен признак
по сметката

Сума Сума на статията в лева

Осч. Показва дали статията е осчетоводена

Идентификатор Уникален номер за текущата статия

При въвеждане на счетоводните сметки с натискане на Ctrl + Enter се отваря екран за избор на сметка от сметкоплана.
При въвеждане на нова статия след записването и автоматично се отваря екран за въвеждане на аналитични
признаци.
Ако се завежда дълготраен актив автоматично се отваря екран за въвеждане на данни за дълготрайния актив.
Ако е зададено показване на салда за дебит или кредит сметката автоматично се отваря екран показващ отворените
салда с възможност за избор на салдо, от което да се прочетат стойностите на аналитичните признаци по сметката.

От popup меню към документа може да се извикват следните функции:
Функция Описание

Аналитични признаци (F3) Отваря екрана за въвеждане и редактиране
на стойностите на аналитичните признаци по
статията

Осчетоводяване (F8) Осчетоводява статията

Анулиране осчетоводяване (Ctrl+A) Анулира осчетоводяването на статията

Изтриване (Ctrl+Del) Изтрива счетоводната статия. Допустимо е
само ако не е осчетоводена.

Обновяване на данните (F5) Обновява данните показани на екрана.

Търсене (Ctrl+F) Извършва търсене по зададена стойност в
текущото поле.

Копиране сметки (Ctrl+P) Копира сметките от последната въведена
статия.

Нов документ (Ctrl+N) Създава нов документ и позиционира курсора в
екрана за въвеждане на данни по документа.



 

 

Справка транзакции Показва информация кога е осчетоводяване и
променяна статията

Данни за избраният документ
 
Въвеждат се данните за документа. В този екран придвижването между отделните полета може да става и с

натискане на Enter. Има следните полета:
Поле Описание

Документ Въвежда се номерът на документа. По
подразбиране се попълва номерът на ордера

Дата Датата на документа. По подразбиране се
попълва датата на ордера

Вид документ Видът на документа. Избира се от
дефинираните видове документи. При

натискане на  се отваря екран за редактиране
на видовете документи

Клон Номер на клона на предприятието (по
подразбиране нула за предприятиет

Контрагент  
ЕИК Въвежда се кодът по БУЛСТАТ на контрагента.

Ако не е намерен контрагент с въведения
БУЛСТАТ се предлага добавянето му в базата
данни и се отваря екран за въвеждане
на данните за контрагента. Ако въвеждания
документ е вътрешен може да не се попълва
това поле и тогава се използва контрагент с
номер 0.

ДДС № Аналогично на ЕИК, но за номера по ЗДДС

Име Избира се от списък името на контрагента.
Попълва се автоматично след въвеждане на

БУЛСТАТ-а. При натискане на  се отваря
екран за добавяне на нов контрагент. При

натискане на  се отваря таблицата за
търсене на контрагент

Предмет Въвежда се предмета на сделката по
документа. Използва се за Дневниците по
ДДС. Може да се избере стойност от списъка,
показващ всички въведени досега предмети или
да се напише друга стойност

Стойност валута Въвежда се стойността без данък във валутата
на документа. Стойността в лева се изчислява
като тази стойност се умножи по валутния курс

Курс Въвежда се обменния курс на валутата на
документа към лева. По подразбиране е 1.

Ст-ст без данък Въвежда се стойността на документа без
начисления данък

Данък Автоматично се изчислява начисления данък по
документа. Ако има разминаване с първичния
документ може да се коригира ръчно.



 

 

Вкл.акциз Въвежда се включения в документа акциз
Използва се за съставяне на дневниците по
ДДС.

Обща ст-ст Показва стойността на документа включително
и начисления данък.

След записване на документа автоматично се съствая счетоводна статия за отразяване на начисления данък,
съгласно зададената за вида документ сметка за осчетоводяване на данъка.

Бутони за извикване на функции
От екрана може да се извикват следните функции:
Доп. Данни Отваря екран за въвеждане на допълнителни

данни към документа
Печат ордер Отпечатва счетоводния ордер

Печат документ Отпечатва текущия документ

Изчисляване Изчислява сумата на документа на базата на
въведените счетоводни статии

Разпр.ст-сти Отваря екран за разпределение на дадена
счетоводна статия на базата на осчетоводяване
в друг документ

Осчет.док Извършва осчетоводяване на документа

Осчет.ордер Извършва осчетоводяване на целия ордер



 

 

Разпределение на стойности
 

    Тази функция дава възможност дадена счетоводна статия да се раздели на базата на осчетоводяването в избран
документ. Приложима е при разпределение на разходи по доставка на стоки. Използва се по следният начин:
-     въвежда се счетоводната статия, която трябва да се разпредели заедно с общата сума:
Напр. Дт “Стоки” / Кт “Доставки” 2500
-     извиква се Разпр. ст-сти

-    избира се коя сметка да остане постоянна. В случая това ще бъде Кредитираната сметка.
-    Показва се екран за избор на документ на чиято основа да бъде разделена статията:

-     от екрана се избира папката, ордера и документа и се натиска ОК.
-     Програмата генерира счетоводни статии с избраната постоянна сметка и съответната кореспондираща сметка и
стойности на аналитичните признаци с изключение на количествения от избрания документ. Сумата от първоначално
въведената статия се разпределя пропорционално на сумите в избрания документ.



 

 

Въвеждане на стойности за аналитичните признаци
 

    Екранът се отваря след въвеждане на нова счетоводна статия или при извикване на Аналитични признаци от
менюто към счетоводната статия.
Показват се всички дефинирани аналитични принаци за дебитираната и кредираната сметки и въведените за тях
стойности. Отгоре/вляво се показва и информация за документа и счетоводната статия.
Когато признакът не е от номенклатура се въвежда директно неговата стойност. Когато е от номенклатура се показват
две полета. В първото може директно да се въвежда кодът от номенклатурата. При въвеждане се проверява дали
съществува запис със зададения код и ако не съществува се предлага добавянето на нов запис. Ако има съответстващ
запис то във второто поле се показва описанието съответстващо на кода.
Стойност за признака от номенклатура може да се избере и директно от второто поле, даващо списък с всички

дефинирани стойности. При натискане на бутона , стоящ вдясно от двете полета се отваря екран показващ цялата
номенклатура с възможност за търсене и избор на запис от нея, както и добавяне на нов.
Допълнително на екрана има следните бутони:
Салда Отваря екран показващ текущите салда по

съответната сметка с възможност за връщане
на избрани стойности на аналитичните
признаци и избор на конкретен документ
(фактура)

Запис Записва въведените стойности за аналитичните
признаци. Следва да се има предвид, че ако
екрана се затвори от бутона , то няма да се
извърши запис на направените промени

Обновяване по Дт Записва въведените стойности за текущата
статия и коригира всички останали статии в
документа със същата Дебитирана сметка да
бъдат със същите стойности на признаците

Обновяване по Кт Записва въведените стойности за текущата
статия и коригира всички останали статии в
документа със същата Кредитирана сметка да
бъдат със същите стойности на признаците



 

 

Меню Данни
 

За да видите съответното меню , моля натиснете съотвентият бутон   от изброените по-долу

   Отваря сметкоплан и сметки със заложени към тях признаци

      Отваря актуални салда към всяка сметка

 

    Показва хронология на осчетоводени документи

   Показва списък с контаргенти

  Показва списък с дълготрайните активи (вкл.и такива, които вече сa
амортизирани)

  Показва отворените позиции по доставчици, по фактури



 

 

  Показва списък с въведени номенклатури



 

 

Сметки и признаци
 

    В този екран се дефинира сметкоплана на фирмата.
Формата има две страници "Сметки"  и  "Признаци на сметките"
           



 

 

Сметки
 

    В този екран се дефинира сметкоплана на фирмата.

  
Поле Описание

Сметка Номерът (кодът) на счетоводната сметка, който
се въвежда при осчетоводяването

Наименование Наименование (описание) на счетоводната
сметка

Тип сметка Вид на сметката. Избира се между  “Активна”,
“Пасивна”, “Активно-пасивна”

Количествен признак След дефиниране на аналитичните признаци се
избира в кой от тях се записва количеството
по сметката (използва сепредимно при
материални сметки или такива с отчитане и във
втора валута)

Показване салда при осчетоводяване по Задава се при какво осчетоводяване по
сметката автоматично да се отваря екран с
отворените салда по сметката. Ако се избере



 

 

“По дебита”, то този екран ще се отваря при
дебитиране на сметката. При избор на “По
кредита” – при кредитиране. При “Няма” –
екрана не се отваря автоматично. Използването
на тази опция има смисъл при сметки “Клиенти”
и “Доставчици” за улесняване на въвеждането
на плащанията по техните фактури. За сметка
“Клиенти”, например трябва да се избере “По
кредита”, а за доставчици “По дебита”.

Характеристики сметка  
Материална Флаг дали по сметката се отразяват материални

активи (бе дълготрайните). В този случай
се извършва автоматично изчисляване на
стойностите на статиите за изписване.

Дълготраен актив Флаг дали по сметката се отразяват
дълготрайни активи. В този случай при
осчетоводяване активът автоматично се
завежда и в инвентарната книга.

Задбалансова Флаг дали е задбалансова счетоводна сметка. В
този случай не се допуска осчетоводяване към
сметка, която не е задбалансова. Също така
задбалансовите сметки се показват отделно в
оборотната ведомост.

Аналитичност в описание Дава възможност за автоматично добавяне
на информация за стойността на избран
аналитичен признак към описанието на
статията

Признак Задава се стойността на кой признак да се
добави към описанието

По Дт Флаг дали да се добавя при осчетоводяването
по дебита

По Кт Флаг дали да се добавя при осчетоводяването
по кредита

Валута  
Валутна сметка Задава се дали сметката се отчита и във втора

валута (Количеството по сметката е стойност
във валута)

АП Валута Избира се в кой АП се задава валутата (ако по
сметката се отчитат различни валути)

Код валута Избира се в каква валута се отчита сметката
(ако сметката е само в една чужда валута)

Ако сметката е материална се отваря допълнителна страница за въвеждане на следните данни:
Поле Описание

Завеждане по Дт/Кт Задава се кои операции се считат за
завеждане по сметката. Ако е отметнато това
е дебитирането на сметката и респективно
кредитирането е изписване. Ако не е отметнато
е обратното.



 

 

Коригираща сметка Задава се сметка, по която да се
отразяват корекционните статии по сметката.
Корекционни статии се съставят автоматично
при завеждане ако по дадената партида е
било изписано на минус и има разлика между
изчислената цена на изписването и единичната
цена при завеждането. Корекционната статия
се въвежда в отделен документ към ордера,
в който е осчетоводено завеждането. Ако
не е зададена конкретна коригираща сметка
се преглеждат направените изписвания и се
осчетоводява по съответните насрещни сметки
в статиите за изписване.

АП При натискане на бутона се отваря нов екран, в
който се задават стойности за признаците. Има
значение само когато е избрана коригираща
сметка. Има два начина за задаване Стойност
– въвежда се конкретна стойност; Признак
– избира се стойността на кой признак от
основната счетоводна сметка (тази по която
е завеждането) да се прочете стойност за
аналитичния признак по коригиращата сметка.

Ако сметката е дълготраен актив се отваря допълнителна страница за въвеждане на следните данни:
Поле Описание

С-ка начисл.аморт. Задава се счетоводната сметка, по която се
отразяват натрупаните амортизации

С-ка р-ди аморт. Задава се счетоводната сметка, по която се
отразяват разходите за амортизации

С-ка преоц.резерв Задава се счетоводната сметка, по която се
отразява натрупаният резерв от преоценки

     Към всяка сметка има бутон АП. При натискането му се отваря нов екран, в който се задават стойности за
признаците.Има два начина за задаване на стойностите за признаците - Стойност – въвежда се конкретна стойност;
Признак – избира се стойността на кой признак от основната счетоводна сметка (тази по която се отчита дълготрайния
актив) да се прочете стойност за аналитичния признак за съответната сметка.
   Например ако за сметката “Амортизации на ДА” се извършва аналитично отчитане по активи, то за признака “Актив”
ще се зададе Признак и от списъка ще се избере признака “Актив” на сметката “Дълготрайни активи”.



 

 

Признаци на сметките

     От този екран се задават аналитичните признаци по сметките. Всяка счетоводна сметка може да има неограничен
брой аналитични признаци. Може да няма и нито един и да се води само синтетично.
В таблицата се показват дефинираните признаци по текущата сметка. Под таблицата се показват стойностите за
избрания аналитичен признак. Показани са следните полета:
  
Поле Описание

Сметка Показва се номерът на сметката, за която се дефинират аналитичните признаци

Име признак Въвежда се име на признака или се избира от списъка на досега въведените в другите сметки признаци

Тип данни Задава се какъв вид данни се записват като стойности за признака. Избира се между:
-     целочислен – допуска се въвеждането само на цели числа. Може да се използва при количество, когато може да има само цели
единици или за номер на фактури
-     реален – допуска се въвеждането на произволно число
-     текст – допуска се въвеждането на произволен текст. Може да се изплозва за номер на договор, номер на документ, когато има
не само цифри. Рядко се използва – в повечето случаи се препоръчва използването на номенклатура.
-     Дата – когато трябва да се въведе дата на документ, дата на падеж и т.н.



 

 

-     Номенклатура – при този аналитичен признак има съответстваща таблица съдържаща набор от кодове и описания. Стойността
на признака може да бъде само в набора зададен от таблица. Използва се в много случаи – за задаване на контрагенти, видове
стоки, видове разходи, видове валути и т.н.
 

Ст-ст по подразбиране Задава се стойността на аналитичния признак, която се попълва автоматично при запис на счетоводната сметка

Номенклатура Ако е признакът е от тип Номенклатура, то от това поле се избира коя номнеклатура да се използва. При натискане на бутона  се
отваря екран за добавяне на нова номенклатура.

Източник данни Избира се от кое поле на документа да се попълват автоматично стойностите за аналитичния признак. Може да се избира между :
Без източник, Номер документ, Дата документ и Контрагент. При избор на някое от полетата автоматично се коригират полетата
Тип данни и Номенклатура. Задаването на източник на данни не ограничава последващата промяна на стойността на аналитичния
признак. То се използва за удобство за да не се въвежда повторно информация вече въведена за документа.

Формира салдо Флаг дали признака се взима предвид при създаването на партидите за аналитичните салда по сметката.



 

 

Добавяне на номенклатура
 

    Екранът се извиква от сметки и признаци, когато трябва да се създаде нова номенклатура, за определен аналитичен
признак.

Таблица с дефинираните номенклатури
 

Данни за новата номенклатура
 
 

    Могат да се дефинират два вида номенклатури : Стандартна и Специална таблица.
При стандартната номенклатура се дефинира само име на номенклатурата и се дава Запис на номенклатурата.
При Специална таблица освен това трябва да се зададе име на таблица и да се опишат полетата в таблицата.
Това става с използване на долната част на екрана. Първо се въвежда името на таблицата, което  трябва да бъде на
латиница без използване на интервали или други препинателни знаци.
След това се дефинират полетата в таблицата. За всяко поле се въвеждат следните данни:
Описание Име на полето, както ще излиза в справките

Име на полето Име на полето в таблицата – може да съдържа само букви на латиница, цифри
– след първия символ и “_”

Вид Тип на полето – избира се между цяло число, реален тип, текст и дата



 

 

Размер Дължина на полето. Въвежда се при текстово поле и реален тип. При реален
тип включва и цифрите след десетичната точка, но не включва самата точка.
Т.е. поле с дължина 8 и прецизност 3 може да събере до 99999.999

Прецизност Въвежда се при реален тип и показва до колко знака след десетичната точка
се съхраняват

Ключово Показва дали това е полето, което идентифицира записа – напр
номенклатурен номер на стока. В таблицата трябва да има само едно ключово
поле

Описание Показва дали това поле ще се показва като стойност за номенклатурата
в списъците за избор от номенклатура и в справките по тази
номенклатура. Например при номенклатура “Стоки” тук е подходящо да бъде
наименованието на стоката. ТВ таблицата трябва да има само едно поле с
отметнато “Описание”

Списък на дефиираните за таблицата полета
Показва всички добавени до момента полета в таблицата.
 

Данни за новото поле
 

 
След въвеждане на данните за полето се натиска Запис поле, с което се потвърждава това поле и се преминава към
дефиниране на следващо.
След въвеждане на всички полета се натиска Запис на номенклатурата.
При дефиниране на номенклатура трябва да се проявява внимание тъй като след като е дефинирана структурата на
таблицата не се допуска последващото и коригиране.



 

 

Салда по сметки

    Функцията се използва за получаване на информация за текущите салда по сметките
Първо се показва екран за избор на счетоводна сметка

Изборът на сметка се извършва по един от следните начини:
-     Намиране на сметката в целия списък
-     Извикване на функция за търсене по номер или Описание на сметката от Popup меню или с натискане на Ctrl+F
-     Набиране на част или целия код на сметката, при което списъка се редуцира само до сметките отговарящи на
зададения код
След избиране на сметката се натиска Enter, два пъти се натиска с мишката върху избраната сметка или се натиска
бутона ОК.
След това се отваря екран, на който са показани всички отворени салда по сметката:



 

 

В таблица се показват данни за всички отворени салда по избраната сметка.
Показват се следните данни:
Аналитични признаци За всеки аналитичен признак формиращ салдо

по сметката се показва стойността на признака
за дадената партида. Също така ако признакът
е от вид “Номенклатура” се показва и
съответстващото на стойността му описание

Салдо Показва се текущото салдо по партидата в лева.
Ако е с положителен знак е дебитно, а ако е с
отрицателен – кредитно

Количество Ако има зададен количествен признак се
показва количеството. Когато е валутна сметка
в това поле е салдото във валута

Ед.цена Показва се стойноста за единица от салдото
(единична цена за стоките, валутен курс за
валутните сметки).

Дата на възникване Показва се датата на първата счетоводна
статия по тази партида.

Дата на посл.опер. Показва се датата на последната осчетоводена
статия по тази партида.

Над всяка колона има поле, в което може да се въведе стойност на базата на която да се извърши филтриране на
показаните записи. Например при преглед на салда по сметка “Клиенти” може да се въведе име на клиент за да се
покажат само неговите фактури. Ако колоната представлява текстова стойност може да се извърши филтриране по
част от текста. В този случай се използват стандартите за форматиране на текст за търсене.
Може да се извършва филтриране по няколко полета, като в този случай се показват записите отговарящи на всички
зададени критерии.
След задаване на всички критерии се натиска Enter, при което се извършва филтриране на записите.
В долния край на екрана има поле Показване затворени. При активирането му се показват и партидите с нулеви салда.

От Popup меню към таблицата може да се извикват следните функции
Функция Описание

Показване статии (F3) Отваря екран показващ всички осчетоводени
статии по избраната партида

Показване на дневник транзакции   Отваря екран показващ всички транзакции по
статията



 

 

 



 

 

Статии по партидата
 
 

На екрана се показват всички осчетоводени статии по партидата. От Popup меню може да се извикват следните
функции:
Функция Описание

Показване документ (F3) Отваря документа, в който е осчетоводена
статията

Търсене (Ctrl + F) Извършва търсене по зададена стойност в
текущото поле



 

 

Дневник счетоводни транзакции
 

Задаване на допълнителни критерии за филтриране
 

Задаване на начални критерии за филтриране
 

Бутон Изпълнение
 

Таблица с получените резултати
 

 



 

 

Контрагенти
 

    Показват се и се редактират данните за контрагентите.

Въвеждане на критерии за филтриране
 

            Въвежда се в в най-горния ред. Символът "*"замества част дума/цифри.

Таблица контрагенти
В таблицата са показани всички въведени контрагенти.

Данни / Редакция  избран контрагент
 
Въвеждат се следните данни за контрагентите:

№ Клиентски номер. Генерира се автоматично от
системата.

Наименование Фирма на юридическото лице или имената на
физическото лице

Идент № Код по регистъра БУЛСТАТ

Идент № ДДС Номер по ЗДДС

Град Седалище

Адрес  
Пощ.код  
Представител  



 

 

Телефон Основен телефон

Др.телефони Допълнителни телефони

Факс  
e-mail  
Свързаност Въвежда се в свободен текст свръзаността

с контрагента. Използва се в справките за
отделяне на свързаните лица

Тип Избира се дали е физическо или юридическо
лица

BIC BIC на обслужващата контрагента банка
(използва се при плащания към доставчици)

Банка Име на банката

IBAN IBAN код на банковата сметка

От тези полета задължително е въвеждането на Наименование на контрагента. Препоръчително е въвеждането и на
ЕИК и номер по ЗДДС, тъй като те се използват за търсене и при съставяне на дневниците по ЗДДС.
Има и бутон "Прехвърляне към друг клиентски №", с който всички документи, както и осчетоводявания за избрания
контрагент се прехвърлят към зададен друг номер.

От таблицата от Popup меню или с натискане на Ctrl + F се извършва търсене по зададена стойност за текущото поле.

Този екран се извиква и от Данни за документите и при Аналитичен признак с номенклатура “Контрагенти”. В този
случай при затваряне на екрана автоматично се връщат данните за избрания контрагент

 



 

 

Дълготрайни активи
 
    Показват се и се редактират данни за дълготрайни активи. Този екран се отваря автоматично и при запис на нова
статия за завеждане на дълготраен актив.
Страница Данни

Показват се следните полета:
Сметка Счетоводна сметка, в която се отчита активът

Инвент.№ Инвентарен номер на актива. Генерира се
автоматично съгласно зададения диапазон за
инвентарни номера

Код Поле за въвеждане на код за идентификация
на актива. Не е задължително въвеждането му.
Може да се използва за по-лесно намиране на
даден актив. Например за автомобилите тук
може да се въвежда регистрационния им номер

Дата придобиване Дата на закупуване на актива

Описание Описание на дълготрайния актив

Местоположение Място, където се намира актива

Забележки Поле за допълнителен текст описващ актива

Метод амортизация Избира се метод на изчисляване на
счетоводната амортизация. Към момента има
възможност само за линеен метод

Срок на ползване Задава се полезния срок на ползване на актива



 

 

Начало на аморт. Задава се дата на започване на начисляване на
счетоводните амортизации. Те се начисляват от
първия месец последващ тази дата.

Отчетна стойност Показва се отчетната стойност изчислена на
базата на извършените осчетоводявания

Преоценъчен резерв Показва се формирания преоценъчен резерв
за актива

Остатъчна стойност Въвежда се остатъчната стойност, която трябва
да остане след изтичане на полезния срок на
ползване

Начислена амортизация Показва се натрупаната до момента счетоводна
амортизация

Данъчна аморт.стойност Показва се данъчната амортизационна
стойност изчислена на базата на извършените
осчетоводявания

Резерв от еднокр.преоц. Показва се начисления резерв от еднократна
преоценка съгласно изискванията на данъчния
амортизационен план

Резерв от дан.призн.преоц. Показва се начисления резерв от данъчно
призната преоценка съгласно изискванията на
данъчния амортизационен план

Норма на амортизация Въвежда се годишната норма на данъчна
амортизация в проценти

Начало начисляване аморт. Въвежда се началната дата за начисляване на
данъчни амортизации

Начислена дан.аморт. Показват се начислените до момента данъчни
амортизации

Във всеки момент могат да се редактират полетата оцветени в бяло. Останалите полета се попълват автоматично от
програмата и тяхното коригиране не е допустимо

От всяко поле чрез Popup меню или с натискане на Ctrl + F се извършва търсене по зададена стойност за текущото
поле.

Виж Още Страница Списък



 

 

Данни протокол въвеждане в експлоатация
 
 

Имена на лицата от Комисията
Въвеждат се имената на членовете на комисията. Добавянето се извършва със "стрелка надолу"/ знак "+" от
лентата с бутони, потвърждаването се извършва чрез стрелка надолу/отметка.

Дата на протокола
Избира се дата на завеждане на материалният актив в експолатация.

Материално отговорно лице
Избира се името на МОЛ, на което е зачислен актива

Копира имената на лица от комисията от последният протокол
Бутон за улеснение при въвеждане на повече активи с еднакъв състав на комисията.

Отпечатва протокол  ДМА
 



 

 

Дълготрайни активи списък
 

Въвеждане на допълнителни критерии за филтриране
 
Спомага за сортиране/търсене по определени критерии зададени в лентата с инструменти.

Таблица с въведените ДМА
 
Съдържа информация за активите - инвентарен номер, счетоводна сметка, местоположение, метод на
амортизация, срок и др.



 

 

Номенклатури
 
 

 

На екрана се показват всички стандарни номенклатури. В първата таблица се показва списък на номенклатурите.
При избор на номенклатура във втората таблица се показват въведените за нея стойности.
В долната таблица може да се въвеждат нови стойности, като полето код не се попълва автоматично, а от потребителя.
Добавянето се извършва с " + "/стрелка надолу, запаметяването с отметка/стрелка надолу, триене с " - "/Ctrl+Del.



 

 

Плащания доставчици
От формата се генерират файлове за импорт в платежни системи на банки.
Разделена е на три страници:
- Задължения - Показва неплатените задължения съгласно зададените сметки в страница настройки
- Плащания - Показва генерираните плащания с функции за изпращане към банката
- Настройки - задава се кои счетоводни сметки се включват в модула



 

 

Задължения
Показва всички неплатени задължения с възможност за генериране на плащане
 

Списък задължения
 
В таблицата се показват данни за неплатените задължения

Опция показване всички
При избиране показва и задълженията, за които вече има генерирани плащания, но още не са
осчетоводени като платени
 

Генериране плащане
Генерира плащане за избраните задължения. Не допуска генериране на едно плащане за
различни контрагенти
 



 

 

Плащания

Таблица плащания
Показва всички генерирани плащания

Опция Всички
При избиране показва и вече изпратените плащания

Избор на банка
Избира се към коя банка ще се изпращат плащанията

Избор банкова сметка
Избира се или се въвежда нова банкова сметка на фирмата

Опция Отделни файлове
При избор за всяко плащане се генерира отделен файл. Ако не е избрано, всички маркирани
плащания се обединяват в един файл



 

 

Изпращане
Генерира файл за избраните плащания

Изтриване
Изтрива маркираното плащане и връща документите, по които е то в списъка със задълженията



 

 

Настройки

Таблица с настройки
В таблицата се включват всички сметки, задълженията по които се включват в плащанията. Въвеждат
се следните данни:
Колона Описание
Фирма Автоматично се записва поредния номер на фирмата, за която се въвежда

сметката
Сметка Въвежда се номера на счетоводната сметка
Признак документ Въвежда се номера на аналитичния признак, по който се въвежда номер на

документ
Признак доставчик Въвежда се номера на аналитичния признак, по който се въвежда код на

контрагент
 

 



 

 

Функции
 



 

 

Трансфер данни

Списък групи за трансфер
Показва дефинираните групи за трансфер на данни

Потребител
Въвежда се име на потребител

Парола
Въвежда се паролата на потребителя

Прехвърляне
Стартира прехвърлянето на данните за избраната група за трансфер

Конфигуриране
Отваря формата за дефиниране на групи и настройки за трансфер на данни

 



 

 

Автоматични операции
 

От екрана се стартира изпълнението на автоматичните операции.
Има следните функционалности
Име Описание
Изчисляване амортизации Изчислява амортизациите за зададения месец и генерира счетоводни статии за начислените амортизации (Не

се допуска изчисляване на амортизации за по-стар период, ако вече са изчислени за последващ. Допустимо е
многократно изчисляване на амортизации за избран период.)

Премахване амортизации Премахва начислените амортизации и свързаните счетоводни статии за зададения месец и всички месеци след
него

Начисляване курсови разлики Отваря екран показващ информация за възникналите курсови разлики с бутон за генериране на счетоводни
статии за осчетоводяването им.

Други операции Отваря форма за осчетоводяване на други автоматични операции



 

 

Други Автоматични операции
От формата се генерират счетоводни статии за дефинираните автоматични операции. Дефинирането на
операциите е описано в "Трансфер данни"

Списък с дефинирани автоматични операции
Показва всички дефинирани други автоматични операции
 

Конфигуриране
Отваря формата "Трансфер данни" за дефиниране на автоматичните операции.
 

Начална дата
Задава се начална дата на периода, за който се генерират операциите
 

Крайна дата
Задава се крайна дата на периода, за който се генерират операциите
 

Изтриване предходни осчетоводявания
Флаг дали да се изтрият вече генерирани автоматични операции за зададения период
 

Изпълнение
Генерира счетоводни статии за избрания вид операция и период
 



 

 

Трансфер ордери
   
 

Дава възможност за прехвърляне на въведени ордери във/от файл, с цел трансфер на данни между компютри, които
не са свързани в мрежа.
При прехвърлянето освен информацията за ордерите и счетоводните статии се извършва прехвърляне и на данни за
контрагентите. При експорт на ордери се задават следните параметри:
Файл Избира се файла, в който се записват данните. Файлът трябва

да бъде копие на Transfer.mdb, намиращ се в папката на
програмата

Папка Избира се ордерите, от коя папка да се прехвърлят

От дата Избира се начална дата на ордерите за прехвърляне

До дата Избира се крайна дата на ордерите за прехвърляне

След въвеждане на параметрите се натиска Експорт ордери.

При зареждане на ордери само се избира файла, от който се прочитат ордерите и се натиска Импорт ордери.



 

 

Архивиране
 
 

От екрана се извършва архивиране на базата данни.
Това става при натискане на бутона Архивиране.
Над бутона се показва директорията, в която ще бъде създадено архивно копие на базата данни. Архивирането се
извършва за всички фирми едновременно.



 

 

Диапазони
 

    В екрана за избор на диапазон от номера за ордерите се въвежда видът ордер и диапазона от който ще се зареждат
номерата за този вид ордери. В една папка не се допуска въвеждането на повече от един диапазон за един и същи
вид ордери. Може повече от един вид ордери да ползват един диапазон, както и няколко папки да ползват един и същи
диапазон.

От екрана се дефинират диапазони от номера за извършване на автоматично номериране.
От първата таблица се избира за какво ще се използва диапазонът от номера. Има следните възможности:
-     Номера ордери – за автоматично номериране на мемориалните ордери
-     Инвентарни номера – за генериране на инвентарни номера на дълготрайните активи
-     Номерация номенклатури – за автоматично генериране на кодове за някоя от дефинираните номенклатури
Във втората таблица се задават параметрите на диапазона:
Име Име на диапазона, с което той се избира в различните екрани

Начална стойност Стойност, от която започва автоматичното генериране на номера

Крайна стойност Максимална стойност, до която могат да стигнат номерата

Префикс Постоянен текст, който се добавя преди генерираният номер



 

 

Настройки
 
 



 

 

Служители
 

    Показват се и се редактират данните за служителите

В таблицата са показани всички въведени служители. В долната част се показват данните за избрания служител.
Въвеждат се следните полета:
Код Идентификатор на служителя. Задава се

автоматично от програмата
Име Собствено име на служителя

Презиме Презиме на служителя

Фамилия Фамилия на служителя

ЕГН    ЕГН на служителя

Потр.име Име, с което служителя влиза в програмата

Активна фирма Фирма, с която работи в момента служителя

Език Език на работа на системата за служителя

Международно име Имената на служителя изписани на латиница

В отделна таблица се изписват фирмите, в които работи служителя и заеманата позиция в тях. Тази информация се
използва за различните отчети (справка декларация по ДДС и други).
В страница  "Потребителски групи" се въвежда групата , към която принадлежи потребителя. Прави се с цел формиране
на различни Права на достъп за различните Потребителски групи (счетодство, търговци)



 

 



 

 

Потребители
 

    Показват се и се редактират данните за потребителските акаунти в сървъра на базата данни, както и за
групите, към които принадлежат.
Формата се състои от пет  страници:

Групи – В две таблици показва дефинираните на сървъра групи и потребителите включени в съответната
група.
 



 

 

Потребител – От потребителско име се избира за кой потребител искаме да разглеждаме и променяме
данните. След избор на име в списъка се показват всички групи и се отбелязват тези, в които е включен
потребителят. След това може да се маркират само тези групи, в които искаме да бъде включен
потребителя. С натискането на бутона Запис, направените промени се записват на сървъра.
 



 

 

Потребители и групи – Изброява всички потребители, като за всеки от тях на по един ред се изброяват и
групите, в които са включени. Т.е. ако един потребител участва в три групи то неговото име ще се появи
на три последователни реда. С натискането на бутона Изтриване на потребител и/или логин се изтриват
данните(акаунта) за този потребител от сървъра.
 



 

 

Нов потребител – Служи за добавяне на нов потребител на сървъра. Задават се следните параметри:
 
    Даване право за достъп – избира се коя система ще извършва оторизирането (идентифицирането на
потребителя). Съществуват два варианта:

• Windows NT. В този случай за съответното потребителско име трябва да има дефиниран потребител на
Windows NT сървъра. Задава се името на домейна (Domain), в който е дефиниран потребителя. Също
така има възможност да се зададе дали този потребител да има право на достъп до базата данни или да
му бъде забранен достъп.

• SQL Server. Сървърът на базата данни се грижи за идентифицирането на потребителя. Задава се начална
парола за потребителя, като се въвежда и повторно, за да не бъде направена грешка при въвеждането й.

База данни – Задава се името на базата данни, към която ще се свързва потребителя.
След въвеждането на данните се натиска бутона Създаване на логин и потребител и даване на права
върху базата, с което се добавя новия потребител в сървъра на базата данни и системата извежда
съобщение :

 



 

 

Права за сървъра  – Служи за определяне на правата на потребителя 
  В полето логин се въвежда името на регистрираният потребител, след което  в таблицата се показват
групите  в които участва потребителя. От списъчното поле "Роля"  в " Права за достъп до сървъра" , може

да се избере групата и с двата бутона  или  съответно да се добави или изтрие  в
избраната  група.
 
 



 

 

Права на достъп
 

    От екрана се дефинират справата на достъп на потребителите на системата.
Екранът е разделен на три страници описани в съдържанието по - долу.



 

 

Задаване на права на достъп
 

Избор на потребител / група
 

От полето Права на се избира дали ще се задават права на отделен потребител или група.

Списък Потребители / Групи
 

От списък се избира правата на кой потребител / група ще се дефинират права за изпълнение на функции или
за достъп до менютата

Избор на задаването на права за менюта или функции

Избира  се дали се дефинират права за изпълнение на функции или за достъп до менютата.

Избор на  фирма, папка и сметка/и

                                       



 

 

Избира се фирмата за която ще има права, и след това се избира папката за която ще се дадат права на избраният
потребител. ВНИМАНИЕ !!! Папките се добавят една по една!
Избираме сметки , до който ще има достъп потребителя ( стойност "0"  се задава за достъп до всички сметки, ако
напишем стойност 20 в поле сметки, тогава потребителя ще достъп до всички сметки започващи с 20 )

В случай, че дефинираме достъп на потребител/ група за достъп до "Менюта", тогава избираме само от списъчното
  поле за коя фирма.

Списък с всички права
От списък се избира кои права ще бъдат дадени на потребитреля.

Бутон Добавяне 

С натискане на бутона избраните редове от "Списък с всички парава" се задават като права за зададения обект на
избрания потребител/група.

Списък с менюта / функции, за които потребителя / групата има зададени права
 Списъка показва какви са вече зададените права за менюта / функции на избраният потребител. От този списък
можем да изберем правата , който да премахнем с Ctrl  и десен буто на мишката.

Бутон Премахване

При натискане на бутона се премахват всички избрани редове за зададени права от "Списък с менюта / функции, за
които потребителя / групата има зададени права"



 

 

Зададени права на достъп
 

Избор на критерии за филтриране

Списък зададени права
Списъка съдържа следната  информация
 

Код
служител /
група   

Номер на
потребителя /групата

Функция Функцията , за която
са зададени права

Номер на
фирма

Номера на фирмата

Номер на
папка

Номер на папката ,
за която са зададени
права

Сметка Номер на сметка / и,
за които за зададени
права

Потребител
  група

Номер на групата към
която  е потребителя



 

 

Потребителски групи

    Формата се използва за добавяне на потребители към групи

Избор на група

Списък зададени групи   от  "Системни константи"

Избор на потребител

Списък зададени потребители  от "Служители"
 



 

 

Видове ордери
 
 

Дефинират се видовете ордери. В първата таблица се въвежда видът ордер и ако има нужда се избира специфична
форма за отпечатване на ордера.
С натискане на бутона Добавяне форма се отваря екрана Форми за печат за дефиниране на специфична форма
за печат на ордера.

Във втората таблица се дефинират допълнителните полета към ордера. Те се избират от номенклатура на
допълнителните полета. Добавянето на нов вид поле се прави с натискане на бутона Добавяне.



 

 

Видове документи
 
 

Дефинират се видовете документи използвани от програмата. В таблицата са показани основните данни за
дефинираните документи. Под нея се показват и редактират данните за текущия вид.
Въвеждат се следните полета:
Поле Описание

Кратко име Име с което документа се явява в списъка за избор на вид документ в
екрана за въвеждане на документи

Име на документа Описание на вида документ

Автом изчисл. Флаг дали автоматично да се изчислява сумата на документа при
осчетоводяване на счетоводните статии включени в него

Вид по ДДС Избира се в коя клетка на декларацията по ДДС и съответно в коя
колона на дневниците се включва документа:
Избира се между:
     Продажби
-     Износ
-     Начислен данък в други случаи
-     Облагаема доставка
-     Освободена доставка
     Покупки
-     Покупка и внос с право на пълен данъчен кредит
-     Покупка и внос с право на частичен данъчен кредит
-     Покупка от нерегистрирани или без право на данъчен кредит
 

Вид на документа Избира се видът на документа, според ППЗДДС. Има значение при
запис на дискетата с дневниците



 

 

Начисл.ДДС Флаг дали се начислява данък за съответния документ

Процент ДДС Процент на данък начисляван по документа

Осч.данък по Дт Флаг дали данъкът се осчетоводява по дебита или по кредита

Сметка данък Счетоводна сметка, по която се осчетоводява данъкът

Допълнително има таблица даваща възможност за дефиниране на допълнителни полета за съответния вид документ.
С бутона Добавяне се отваря екран за дефиниране на нови видове полета.



 

 

Форми печат
 

    От екрана се дефинират специфични форми за отпечатване на мемориалните ордери. Може да се използва за
отпечатване на приходни и разходни касови ордери и др.
Екранът е разделен на три страници описани по- долу в съдържанието



 

 

Дефиниции форми
 
 

Задават се параметрите на формата за печат.
Всяка форма за печат се състои от пет секции :
-     Заглавие – отпечатва се в началото на формата
-     Детайл – отпечатва се за всяка счетоводна статия в ордера или документа
-     Сумарен запис – отпечатва се в края на формата
-     Заглавие страница – отпечатва се в началото на всяка страница
-     Сума страница – отпечатва се в края на всяка страница

Въвеждат се следните данни:
Поле Описание

№ Автоматично генериран пореден номер на дефиницията на форма за печат

Форма Наименование на формата за печат, по което тя се избира от списъците

Вид Вид на формата : Дали е за печат на ордер или на документ

Вис.заглавие Височина в милиметри на Заглавието на формата

Вис. Запис Височина в милиметри на детайлните записи

Вис.сума Височина в милиметри на Сумарния запис

Вис. Загл.стр. Височина в милиметри на Заглавието на страницата

Вис. Сума стр. Височина в милиметри на Сумата на страницата

Ориентация Ориентация на страницата при печат – по дължина (вис. 295мм и шир.210
мм) или по ширина (вис.210 мм и шир.295мм)



 

 

Полета форми
 
 

Показват се и се редактират полетата, които ще се отпечатат на формата. В таблицата полетата са показани подредени
по секцията от формата, в която се намират и по вертикалното им разположение.
За всяко поле се задават следните параметри:
Параметър Описание

Секция Избира се секцията, в която е включено полето

Вид поле Избира се видът на полето. Може да бъде:
-     текст – въвежда се призволен свободен текст
-     израз – избира се поле или полета от данните за ордера, които
се отпечатват на формата. По подробно описание за това поле е
дадено по долу
-     системен израз. В този случай се въвеждат следните
стойности:
#     date – връща текуща дата
#     time – връща текущо време
#     recordcount – връща брой детайлни записи (статии)
#     recordno – връща поредния номер на текущата статия
(виж още Задаване на израз при вид поле "Израз")

Израз Вевежда се текста, системния израз или името на поле с данни в
зависимост от избрания вид поле

Хоризонтална позиция Разстояние в милиметри от левия край на секцията

Вертикална позиция Разстояние в милиметри от горния край на секцията

Ширина Широчина в милиметри



 

 

Височина Височниа в милиметри

Граници Задава се дали полето да е оградено с линия за всяка една страна
поотделно

Шрифт Избира се дали шрифта да бъде удебелен, наклонен, подчертан
(възможни са всякакви комбинации между опциите) и размер на
шрифта

Подравняване Избира се към коя страна на полето да бъде подравнен текста



 

 

Полета с данни
 
 

На екрана в два списъка се показват всички допустими полета с текста, който трябва да бъде въведен в “Израз” и
описание на информацията, която се съхранява в тях. В левия списък са изброени полетата описващи основните данни
за ордера и счетоводните статии. Те са разделени на три групи.  Тези които започват с “D.” са данни за ордера, тези
с “F.” – за фирмата, и с “O.” – за счетоводните статии.
В десния списък са показани дефинираните допълнитлени полета към ордера. Следва да се има предвид че в
зависимост от вида на ордера може в някои от тях да няма въведени стойности.
При натискане на бутоните Добавяне текста за съответното избрано поле се добавя към “Израз”

На екрана има два бутона:
-     Дизайн форма – при натискането му се отваря екран показващ разположението на дефинираните полета. От
тозиекран те могат да бъдат премествани по-лесно и се постига визуализация на проектираната форма за печат.
-     Копиране от друга форма – зарежда полетата от избрана форма за печат в текущата. При натискането му трябва
да се зададе номер на форма, от която да се копират данните. Използването му е Удобно, когато трябва да се
проектира форма подобна на някоя вече съществуваща.



 

 

Задаване на израз при вид поле “Израз”

    Когато полето от формата за печат е от вид “Израз” в поле “Израз” може да се въвежда поле с данни от ордера или
комбинация от полета и други стойности.
Полетата от ордера са описани на страницата Полета с данни. Там в два списъка са показани полетата, както трябва
да бъдат въведени в “Израз” и описание на информацията, която се съхранява в тях.
При текстови полета се допуска съединяване на няколко текстови полета и/или константна стойност. Съединяването
се индикира със знак “+”. Ако се въвежда константен текст, той се огражда в кавички. Например:
Желана стойност Въвеждане в поле “Израз”

Номер ордер / Дата ордер D.OrderNo + “/” + D.OrderDate

Дан.№ “Данъчен номер”, БУЛСТАТ “БУЛСТАТ” “Дан.№ ” + F.VatNo + “, БУЛСТАТ “ + F.BULSTAT

При числови полета се допускат всички аритметични операции – “+”, “-“, “/”,”*”(умножение). Допуска се и въвеждането
на скоби и на константни числови стойности.

В сумарната секция се допуска сумиране на стойности от всички детайлни записи. Това става с изписване на Sum(“Име
поле”) – напр. Sum(O.Summ).



 

 

Финансови отчети
 

    От екрана се извършва дефиниране на структурата и съдържанието на финансовите отчети
Екранът е разделен на три страници описани по - долу в съдържанието
 



 

 

Дефиниции отчети

Име на финансофият отчет
В   таблица се показват всички дефинирани отчети.Добавяне на нов отчет става с натискане на бутона  в

долния край на екрана.

Данни финансовт отчет
Съдържа следните полета
 

Поле Описание

Име Наименование на отчета. Същото се отпечатва
и при извеждане на отчета

Вид Показва на базата на каква информация се
генерира отчета. Избира се между:
-     на базата на салдата – използват се
крайните салда на синтетичните сметки към
зададена дата



 

 

-     на базата на оборотите – използват се
оборотите по сметките за зададен период

Показване полета без данни Определя се дали да се показват всички
дефинирани полета, независимо дали има
стойност в тях или не.

Показване кодове полета Задава се дали преди имената на полетата да
се показват и кодовете (номерата), независимо
от зададените параметри за отделните нива на
групиране.

Данни за нива на групиране в отчета
 
Поле Описание

Ниво Въвежда се поредния номер на нивото, като 1 е
за най-горното и така надолу.

Име Описание на нивото.

Сум.зап. Задава се дали за даденото ниво да показва
сумарен запис след всички поднива включени
в него (Дат) или сумата да се показва още при
заглавния ред на нивото (Не).

Пок.код. Задава се дали да се показва кодът (поредния
номер) на нивото.

Вид код Задава се по какъв номер се показва поредния
номер на нивото. Избира се между:
-     Арабски цифри
-     Римски цифри
-     Букви латиница
-     Букви кирилица

Пълен код Задава се дали при отпечатване на кода на
нивото да се показват и кодовете на по-горните
нива (напр. “A.I.1”) или само кодът на нивото
(“1”)

 

Допълнителен текст
В полето се въвежда текст, който да се отпечатва в края на финансовия отчет (напр. Подписи на управителя и
т.н.)



 

 

Полета
 

Дървовидна структура
 В дървовиден вид се показва йерархичната структура на отчета. При отваряне на екрана се показва само най-
високото ниво. При натискане на знака “+” пред дадено ниво се показват нивата под него. От дървото може да

се извикват следните функции:
Добавяне (Ctrl+A) Добавя ново ниво/поле под текущото

Изтриване Изтрива избраното ниво/поле. Изтриване се
допуска само ако няма дефинирани нива под
текущото

Покажи всички Показва всички нива/полета във финансовия
отчет

Описание на избраният елемент от дървовидната структура
Допуска се разместване на полета в рамките на горното ниво. Това става с “хващане” с мишката и преместване
пред съответното поле/ниво.

За всяко поле се въвеждат следните данни:
Поле Описание



 

 

Ниво Автоматично се генерира от програмата.
Показва на кое ниво в отчета се намира
даденото поле

Име Описание на полето, както ще излиза при
отпечатване на отчета

Участие сметки Показва по какъв начин участват сметките в
даденото ниво. Може да не се въвежда а да се
въведе за всяка сметка поотделно. Избира се
между:
-     Кр.салдо Дт
-     Кр.салдо Кт
-     Обороти Дт
-     Обороти Кт
-     Промяна салдо
-     Нач.салдо Дт
-     Нач.салдо Кт
В случая на промяна салдо положителна
величина означава увеличение на дебитно
салдо или намаляване на кредитно салдо и
обратно.

В т.ч. Флаг дали е поле представляващо част от
горното ниво (т.е. горното ниво включва това
поле и допълнителни сметки)

Сумарно Флаг дали полето се изчислява на базата на
други полета от това ниво, а не на счетоводните
сметки или полетата от нивата под него.

Включени сметки
В таблицата “Включени сметки” се изброяват сметките, които образуват даденото поле.
Ако полето не е “сумарно” се въвеждат слендите данни:

Колона Описание

Сметка Въвежда се счетоводната сметка или група
от счетоводни сметки, които участват при
формирането на полето. Например ако се
въведе “20” това включва всички сметки,
започващи с “20”

Участие Задава се с кой от своите показатели участва
сметката. Избира се между:
-     Кр.салдо Дт
-     Кр.салдо Кт
-     Обороти Дт
-     Обороти Кт
-     Промяна салдо
-     Нач.салдо Дт
-     Нач.салдо Кт
В случая на промяна салдо положителна
величина означава увеличение на дебитно
салдо или намаляване на кредитно салдо и
обратно.

Знак Задава се с какъв знак се взима показателя за
участие в полето. Въвежда се “+” или “-“.



 

 

Ако полето е “сумарно”:
Колона Описание

Статия Избира се поле от същото нивото като текущото,
чиято стойност се използва при формирането
на стойността за текущото

Знак Задава се с какъв знак се взима стойността на
зададеното поле. Въвежда се “+” или “-“.

Невключени сметки
В списъка със сметките се показват всички сметки, които не са включени в никое от полетата с начин на участие
на сметките, като текущото. Това е удобно, за да се знае кои сметки трябва да се разпределят по полетата, в

случай, когато отчета обхваща данни от абсолютно всички сметки. При двойно натискане с мишката върху някоя сметка
от списъка, тя се включва в текущото поле



 

 

Статии
 

    От тази страница се задава кои статии се включват или не се включват в отчета. Може да не се въвеждат данни
и тогава се вклюват всички счетоводни статии. На страницата се показват две таблици – първата изброява статиите,
които се включват, а втората, тези които не.

При въвеждане на всеки ред следва да се има предвид следното. За всеки ред се задава сметка и кореспондираща
сметка. Може да се задава само част от номера на сметката. Например ако се въведе “60” това означава всички сметки,
които започват със “60”. Ако не се въведе нищо, то това означава всички сметки.
Ако се зададат изключени статии, задължително трябва да се зададат и включени статии.
Например в отчет за приходи и разходи се задават:
Включени
452,123
6,празно
7,празно

Изключени
6,123
7,123
7,6

Това задаване включва всички статии по 6 и 7 група, както и начисляването на данък печалба по 452 сметка и изключва
приключвателните операции по 6 и 7 група.



 

 

Трансфер данни

    Формата има четири страници , описани по - долу в съдържанието .



 

 

Конфигуриране Групи за трансфер
 

Групи
Таблица с Групите за импорт (в нашият случай продажба)

Дефиниции включени в групата
Показва дефинициите на избраното в таблица Групи име на групата.
Дефиниции включени в групата трябва да са добавени в показаната последователност

Списък дефиниции
Списък дефиниции показва дефиниции , които може да бъдат добавени в групата



 

 

Конфигуриране Дефиниции
 

Таблица Дефиниция
Показва списък с въведените дефиниции , тук може да се създаде и нова дефиниция (виж въвеждане
на нова дефиниция)

Описание на избраната от таблицата дефиниция
Дава информация за избраното име на дефиниция от таблица Дефиниция
 

Функционални бутони
 

    Прехвърля данни от Car_IS за избраната дефиниция в  Счети

   Изтрива избраната от таблицата дефиниция

   Отваря таблицата трансфер, в която са изведени данните за импорт



 

 

Нова дефиниции трансфер данни
 

Полета Въвеждане на нова дефиниция
 
Въвеждат се следните данни за контрагентите:

Име    Описание .

Име дефиниция Появава се автоматичнослед изписване на името в таблицата с дефинициите

Вид трансфер Списъчно поле, позволява да се избира между "Трансфер операции", "Трансфер номенклатури" и "Tрансфер
документи"

Вид източник данни Списъчно поле, определя типа на базата данни, от която ще се изтеглят данните, позволява да се избира между:
-SQL server - използва данни от същия сървър, където е базата данни на Счети,
-ODBC Data Source - използва дефиниран ODBC източник на данни
-MS Access database - използва се база данни на Access
-Excel - Използва файл с данни от Excel
-Записана справка - Използва записана в системата справка (използва се за други автоматични операции)

Име на базата данни Име на базата от която ще се изтегля информация. Зависи от избрания източник на данни:
-SQL server - името на базата данни
-ODBC Data Source - името на дефинирания ODBC източник на данни
-MS Access database - името заедно с пътя към базата данни на Access
-Excel - името заедно с пътя към файла с данни от Excel
-Записана справка - името на записаната в системата справка

Таблица в базата данни    Име на таблицата от базата (скрито е при Записана справка)

Критерии за трансфер Задава се филтър, по който ще се извършва трансфера

Поле за отбелязване  трансфер Поле за отбелязване на трансфера в "Счети"



 

 

Стойност   Задава, която се записва в полето след трансфера

Ключово поле Задава се име на ключово поле, по което се идентифицира прехвърления ред

Разделяне ордери по Задава се на база на кои полета да се генерират отделните ордери

Взимане ордер от Поле за избор, позволява да се избере от списъка с вече съществуващите дефиниции

Описание ордер Текстово поле може да се въведе текс, ако се въведе израз във скоби, ще получи стойност от таблицата за
трансфер (например ако въведем [Inv_Date] ще върне датата на ордера)

Папка за ордери Списъчно поле, позволява да се зададе папка за избор от вече съществуващите папки

Диапазон номера ордери Списъчно поле, извежда името на диапазона за номериране (за повече информация виж Настройки / диапазони)

Поле дата ордер Задава се от кое поле да се взима датата на ордера

Вид документ по подразбиране Избира се вид документ

Разделяне на сметки по Поле за въвеждане на полета, на базата на чиито стойности се определят счетоводните сметки.



 

 

Конфигуриране Сметки
 

Задаване на сметки
Стойност на полетата се извежда автоматично поле "разделяне на сметки по" в меню "Дефиниции".
Сметка дебит и сметка кредит се задават към вече изведените стойности на полетата.
Ако има нова стойност на полетата при трансфер извежда съобщение "Не са пълни дефинициите
на сметките за осчетоводяване"  и отваря показаният горе екран  само със стойност на полетата.



 

 

Конфигуриране Полета

Поле за избор вътрешна таблица
Списъчно поле, предлага избор от вече въведени аналитични признаци към избраните в екран
"Сметки" счетоводни сметки и стандартни полета за счетоводната статия.

Поле от външна таблица
Въвеждат се имената на полетата от външната  таблица (Car_IS)
 

Вид прехвърляне на данни
Списъчно поле , предлага избор описан по - долу

Избор на вид прехвърляне на данни

Име Описание
Конкретна стойност При изброра на това поле се

задава стойността в полето
пред него (Поле външна



 

 

таблица), 0 или 1, или
интервал

Директно копиране При избора на това поле взима
информацията от съответното
поле от "Външната таблица"
и копира във полето
вътрешната таблица

Съпоставяне с
номенклатурни
номера   

Проверява за еднакви
номенклатурни номера в
"Счети" и Car_IS и
при съвпадение записва
  информацията, ако не
намери съответствие не
попълва нищо в полето на
Вътрешната таблица.

Набор от стойностти Когато е избрано това поле
  с десен бутон  от popup
менюто избираме "Задаване
на набор от стойностти" и се
отваря форма Съответствия
стойности



 

 

Сътоветствия стойности
 

В таблицата се записват стойностите , който искаме да променим/трансферира ме от външната таблица
(Прочитана стойност - "Car_IS") към вътрешната таблица (Записвана таблица - "Счети"). Всяка стойност
е конкретен елемент/структура (Локация - София 2, Варна 4 и др.; Звено - Продажби, Рез.части и др.;
Складове - Автомобили, Рез. части, Бои; Вид приход - Продажба, Наем и др.). Добавяне, промяна, триене
се извършват чрез Лентата с инструменти отдолу.
В нашият случай ако прочете във външната таблица в съответното поле стойност в Car_IS - София 2 или
Варна 4, то ще запише съответно стойности в Счети - София 3 или Варна 5.



 

 

Свързани операции
 
    От екрана се дефинират и редактират данните за свързаните статии.

Свързана статия представлява счетоводна статия, която се генерира автоматично при осчетоводяване на зададена
комбинация от сметки.

В таблица са показани основните данни за дефинираните свързани статии. Под таблицата на две страници се въвежда
информация за свързаната операция. Дефинирани са следните параметри:
Страница Основни данни
Поле Описание

Водеща с-ка Дт Задава се при коя дебитирана сметка се генерира свързаната статуя. При въвеждане на
“*” се извършва генериране независимо от дебитираната сметка.

Водеща с-ка Кт Задава се при коя кредитирана сметка се генерира свързаната статия. При въвеждане
на “*” се извършва генериране независимо от кредитираната сметка.

Дт с-ка Задава се дебитираната сметка в свързаната статия.

Кт с-ка Задава се кредитираната сметка в свързаната статия.

Настройка АП При натискане на бутона се отваря екран за въвеждане на стойности за аналитичните
признаци, които да се запишат в свързаната статия. Има два начина за задаване
Стойност – въвежда се конкретна стойност; Признак – избира се стойността на кой
признак от някоя от зададените базови сметки  да се прочете стойност за аналитичния
признак по сметката в свързаната статия.

В същия документ Флаг дали статията да се запише в същия документ като базовата статия или в отделен

Изчисление на
сумата

Избира се по какъв начин да се изчисли сумата на свързаната статия. Има следните
възможности:
-     Същата сума – свързаната статия е със същата стойност като базовата



 

 

-     На основа на количеството – стойността се изчислява на базата на стойността
в аналитичния признак количество на водещата сметка в свързаната операция и
текущото салдо по партидата определена от стойностите на аналитичните признаци по
водещата сметка на свързаната операция.
-     Закриване на салдото – сумата е равна на текущото салдо по партидата
определена от стойностите на аналитичните признаци по водещата сметка на
свързаната операция.

Водеща с-ка
свързана операция

Задава се коя от двете сметки по свързаната операция се използва при определяне на
сумата на свързаната операция

Страница Данни генериране ордер
Поле Описание

Описание ордер Въвежда се текстът използван за описание на
ордера. Възможно е да се използват стойности
от някое поле от ордера на базовата статия.
В такъв случай името на полето се загражда с
квадратни скоби – напр. [DocDate]. Допустими
имена на полета са : [OrderNo] – номер ордер,
[OrderDate] – дата ордер, [Description]  -
описание ордер

Вид ордер Задава се видът на генерирания ордер

Папка Задава се в коя папка се записва ордерът

Вид документ Задава се видът на създадения документ
за осчетоводяване на свързаната статия.
Документът носи номерът на този от базовата
статия. Ако в един и същи ордер и документ има



 

 

няколко базови статии, то те ще датат свързани
статии също в един документ.



 

 

Ордери автоматични операции
 
 

Задава се информация необходима за осчетоводяването на автоматичните операции. Въвеждат се следните данни:
Поле Описание

Автоматична операция За коя автоматична операция се отнася записа

Диапазон ордери От кой диапазон ще се прочитат номерата
на ордерите, генерирани от автоматичната
операция

Папка Папка, в която ще се осчетоводяват ордерите

Вид документ Вид на документ, по подразбиране използван от
автоматичната операция



 

 

Системни константи
 

    На екрана се показват дефинираните константи свързани с работата на програмата. В първата таблица се показват
видовете константи, а в долната дефинираните за определения вид стойности. Тези данни не се редактират от
потребителя.



 

 

Опции
 
 

От екрана се дефинират общи параметри на работа на програмата. Задава се следните опции:
Показване пълна информация в
заглавието

Описание

На главната форма Дали да се показва информация за ибраната
папка в заглавието на главния екран

На формата за документи Дали да се показват данни за папката и ордера в
заглавието на екрана с данните за документите и
осчетоводяванията.

Записване на данните без потвърждение Дали при затваряне на екраните да се записва и
непотвърдените данни.



 

 

Валутни курсове
Показва въведените валутни курсове

Таблица курсове
Показва курсовете с дата, от която е в сила, валута и курс лева за единица от валутата

Добавяне на нови данни

Добавянето на нова дата става от този ред. Въвеждат се дата валута и курс и се натиска Enter
 



 

 

Справки
 
 

При избор на Справки от дървото с основните функции на програмата се показва екран за извеждане на различните
справки. На него се показват и следните полета:
От дата Въвежда се начална дата за съответната справка

До дата Въвежда се крайна дата за съответната справка

Сметка Избира се сметка или сметки, за които да се изведе справката. Ако не се въведе нищо се извежда справка за всички сметки. Ако
се въведе например “20*” се извежда справка за всички сметки от гр. 20. За справките по аналитични признаци е задължително
задаване на конкретна счетоводна сметка. За Финансовите отчети стойността на това поле е без значение.

За справките ДДС, Дълготрайни активи и Справки по документи стойноста на тези полета е без значение, с
изключение на справката Отписване активи, където се използва зададения период.

Дава се възможност за избор между справките описани по - долу в съдържанието
 



 

 

Финансови отчети
 
 

Показва се екран за избор на финансов отчет.
След избора се задава до кое ниво от дървовидната структура на отчета да се показват данните.
Това е удобно, когато има нужда от по-обобщен отчет – например Баланс:
- избира се Отчет - Баланс:
- задава се ниво (Раздел, група, отделни сметки и т.н.);
- показване на предходен период - маркира се (по желание), ако не се маркира показва справка за текущата година;
- показване в хил. лева (по желание), марки се с отметка в "Покажи в хил.".
При натискане на бутона ОК отчетът се показва на екран с възможност за отпечатване. Така се процедира и с другите
отчети.

или запис във файл при натискане на бутон .



 

 



 

 

Оборотна ведомост
 

    Извежда оборотна ведомост за всички сметки или избрана сметка за зададения период. Избира се желания период,
в поле "Сметка" се въвежда желаната сметка (Пример: сметка - 601, ако желаем да е група от сметки 60* или 6*),  ако
не се въведе сметка изкарва информация за всички сметки.

Натиснете бутон "Оборотна ведомост". При извеждане за всички сметки се разделят балансовите и задбалансовите
сметки. За всяка сметка се показва:
- номер и описание на сметката;
- начално салдо Дт и Кт;
- обороти Дт и Кт;
- крайно салдо Дт и Кт.

За извеждане на Оборотна Ведомост в Excel.
Натиснете бутон "Оборотна Ведомост Excel"



 

 



 

 

Ведомост по сметки
  
Извежда хронологична ведомост за всички сметки или избрана сметка за зададения период.
Избира се период, избира се сметка (ако не се избере ща изкара справка за всички сметки), натиска се бутон "Ведомост
по сметки".

За всяка сметка се извеждат началното салдо Дебит/Кредит, опис на обобщените счетоводни статии със следната
информация:
- номер и дата на ордер;
- сума Дебит/Кредит и описание на ордера;
- общата сума на Оборотите по Дебита и Кредита;
- крайното салдо по сметката Дебит/Кредит.



 

 

Касова Книга
  
Извежда главна книга за всички сметки или избрана/и сметка/и за зададения период. Избира се период, избира се
сметка (ако не се избере сметка изкарва инфоемация за всички сметки), натиска се бутон "Касова книга".

Системата извежда съобщение, което позволява хронология по дати.

За всяка сметка се извеждат началното салдо Дебит или Кредит, Ордер, Дата, Сума Дт, Сума Кт, Описание и

Допълнителен текст ( ако има въведен),показващ салдата по Дата, ако е избран бутон   в горното
съобщение.

Ако е избран бутон  в съобщението  "Дали да се показвад салда по дати?"
за всяка сметка се извеждат началното салдо Дебит или Кредит, Ордер, Дата, Сума Дт, Сума Кт, Описание  и
Допълнителен текст (ако има въведен).



 

 



 

 

Главна книга
 

    Извежда главна книга за всички сметки или избрана/и сметка/и за зададения период в обобщен вид. Избира се
желания период, избира се конкретна сметка (ако не се избера изкарва информация за всички сметки), натиска се
бутон "Главна книга".

За всяка сметка се извеждат началното салдо Дебит или Кредит, опис на кореспондиращите сметки и осчетоводените
суми по Дебита и Кредита на сметката, общата сума на Оборотите по Дебита и Кредита, и крайното салдо по сметката
Дебит или Кредит.



 

 

Салда по АП
 

    Извежда стандартна хронологична справка за салдата и оборотите по аналитични признаци за зададена сметка и
период(в два варианта - съкратен и подробен)..

От екрана се задават следните опции:
-     избират се аналитичните признаци, по които да се групират салдата, както и редът на групиране;
-     за всеки от избраните аналитични признаци може да се зададе критерий за филтриране;
-     избира се дали да се изведе пълна справка показваща всички статии или съкратена показваща само общата
сума на оборотите.

Примерни варианти:
Използвана е сметка 401 – доставчици с аналитични признаци “Контрагент” и “Фактура”

Задаване:

Резултат:



 

 

същото, но съкратена справка:

Задаване:



 

 

Резултат:

Задаване:



 

 

Резултат:



 

 

Обороти по Аналитични признаци
 

    Справката се извежда в три варианта – без начални салда, с начални салда и само незатворени партиди при
зададени сметки в списък Избрани сметки.

При справката с начални салда се генерира фиктивна статия в началото на периода с номер на ордер “Начално салдо”,
която в колоната Стойност и Количество показва началното садло по дадената партида.
При справка само незатворени партиди, показва само оборотите по тези партиди, които не са затворени към края на
периода.
Справката дава възможност за гъвкаво дефиниране на данните, които да се получат, като това дефиниране е описано
в частта Извеждане гъвкави справки.

Полетата в справката са както следва:
№ документ Номер на документа, в който е осчетоводена

статията
№ ордер Номер на ордера, в който е осчетоводена

статията
Дата документ Дата на документа

Дата ордер Дата на ордера

Док. № Контрагент Номер на контрагента по документа

Док. БУЛСТАТ Код по БУЛСТАТ на контрагента

Док. Име контрагент Име на контрагента

Док. Номер по НДР Номер по НДР на контрагента

Количество Стойност на количествения признак по
сметката, с обърнат знак ако осчетоводяването
е по кредита

Количество Дт Стойност на количествения признак по
сметката, ако осчетоводяването е по дебита

Количество Кт Стойност на количествения признак по
сметката, ако осчетоводяването е по кредита

Наср. С-ка Кореспондираща сметка в счетоводната статия

Номер папка Номер на папка, в която е ордера

Описание ордер Описание на ордера

Описание статия Описание към счетоводната статия

Папка Име на папката

Стойност Стойност на статията. С обърнат знак ако
осчетоводяването е по кредитаа

Сума Дт Стойност на статията, ако осчетоводяването е
по дебита

Сума Кт Стойност на статията, ако осчетоводяването е
по кредита

Отделно за всеки признак се добавят полета в зависимост от вида на признака.



 

 

Ако не е от номенклатура - името на признака
Ако е от стандартна номенклатура - името на признака (за описанието), и името на признака код – за числената стойнос
на признака
Ако е от номенклатура специална таблица – името на признака (за описанието), името на признака Идентификатор –
за ключовото поле от таблицата с номенклатурата и за всяко останало поле – името на признака.името на полето.

В зависимост от избраните полета се извършва групиране на данните, така че да няма повтарящи се данни. Например
ако е избрано поле номер на ордер то ще се покаже информация за всеки ордер. Но ако е избрано само вид разход,
то ще се покаже по един ред за всеки вид разход сумиращ статиите във всички ордери за този вид разход.

Справката дава възможност да се дефинират конкретни критерии и да се запише с цел мнократно използване.



 

 

Ведомост по АП

    Справката дава обобщена информация за началните и крайните салда и оборотите по аналитични признаци за
зададена сметка в списък Избрани сметки.

   и период  
Справката дава възможност за гъвкаво дефиниране на данните, които да се получат, като това дефиниране е описано
в частта Извеждане гъвкави справки.

Полетата в справката са както следва:
Дата на възникване Дата на първата статия създала определената

партида
Дата последна операция Дата на последна статия по партидата

Крайно количество Крайно количество по партидата, С
положителен знак ако е дебитно и с
отрицателен ако е кредитно

Крайно салдо Крайно салдо по партидата, С положителен
знак ако е дебитно и с отрицателен ако е
кредитно

Начално количество Начално количество по партидата, С
положителен знак ако е дебитно и с
отрицателен ако е кредитно

Начално салдо Начално салдо по партидата, С положителен
знак ако е дебитно и с отрицателен ако е
кредитно

Обороти Разлика между оборотите Дт и оборотите Кт

Обороти Дт  
Обороти кол. Разлика между оборотите по количествения

признак Дт и Кт
Обороти кол. Дт Сума от оборотите по количествения признак Дт

Обороти кол. Кт Сума от оборотите по количествения признак Кт

Обороти Кт  

Отделно за всеки признак, формиращ салдо се добавят полета в зависимост от вида на признака.
Ако не е от номенклатура - името на признака;
Ако е от стандартна номенклатура - името на признака (за описанието) и името на признака.код – за числената стойнос
на признака;
Ако е от номенклатура специална таблица – името на признака (за описанието), името на признака.Идентификатор –
за ключовото поле от таблицата с номенклатурата и за всяко останало поле – името на признака.името на полето.

В зависимост от избраните полета се извършва групиране на данните, така че да няма повтарящи се данни. Например
ако е избрано поле номер на ордер то ще се покаже информация за всеки ордер. Но ако е избрано само вид разход,
то ще се покаже по един ред за всеки вид разход сумиращ статиите във всички ордери за този вид разход.
Справката дава възможност да се дефинират конкретни критерии и да се запише с цел мнократно използване.



 

 

Операции по АП
  
    Справката дава информация за счетоводните статии по аналитични признаци за зададени сметка Дт и Кт, и период.

Справката дава възможност за гъвкаво дефиниране на данните, които да се получат, като това дефиниране е описано
в частта Извеждане гъвкави справки.

Полетата в справката са както следва:
№ документ Номер на документа, в който е осчетоводена

статията
№ ордер Номер на ордера, в който е осчетоводена

статията
Дата документ Дата на документа

Дата ордер Дата на ордера

Описание ордер Описание на ордера

Описание статия Описание към счетоводната статия

Стойност Стойност на статията. С обърнат знак ако
осчетоводяването е по кредитаа

Отделно за всеки призна от двете сметки се добавят полета в зависимост от вида на признака.
Ако не е от номенклатура - името на признака;
Ако е от стандартна номенклатура - името на признака (за описанието) и името на признака.код – за числената стойнос
на признака;
Ако е от номенклатура специална таблица – името на признака (за описанието), името на признака.Идентификатор –
за ключовото поле от таблицата с номенклатурата и за всяко останало поле – името на признака.името на полето.

В зависимост от избраните полета се извършва групиране на данните, така че да няма повтарящи се данни. Например
ако е избрано поле номер на ордер то ще се покаже информация за всеки ордер. Но ако е избрано само вид разход,
то ще се покаже по един ред за всеки вид разход сумиращ статиите във всички ордери за този вид разход.

Към всяко име на поле, свързано с признак отпред е добавено Дт или Кт в зависимост от това за коя сметка се отнася.



 

 

ДДС
 
 

От екрана се избира за кой месец да се изведе справката и се избира коя справка да се изведе.
Избира се месец, година (съответние период).
Дефинирани са следните справки:
Дневник покупки Показва Дневник за покупките

Дневник продажби Показва Дневник за продажбите

Дискета ДДС Генериране данни за подаване на Месечна декларация -
избира се бутон "Дискета ДДС"

Дневник покупки таблица Показва в табличен вид Дневник за покупките с
възможности за търсене и запис във формат Excel

Дневник продажби таблица Показва в табличен вид Дневник за продажбите с
възможности за търсене и запис във формат Excel

Месечна декларация   Отваря екран с възможност за въвеждане на
допълнителни данни свързани с декларацията по ДДС
(програмата си въвежда данните автоматично), натиснете
Печат, при което декларацията се показва на екран с
възможност за отпечатване.

Годишна декларация Показва форма за печат Годишна декларация показана по
- долу



 

 

Годишна справка Извежда информационен списък с данни  по месеци 
показани по - долу



 

 

Дълготрайни активи
 

    Отваря екран с възможност за избор на следните справки за дълготрайните активи:
-     Инвентарна книга;
-     Данъчен амортизационен план;
-     Счетоводен амортизационен план;
-     Справка начислени амортизации;
-     Отписване активи;
-     Справка за актив;

 



 

 

Инвентарна книга
 
    Избира се месец и година 

 

Бутон 
     Извежда се инвентарна книга за всички ДА групирани по сметки. За всеки актив се показват следните данни:
-     номер подред в справката;
-     инвентарен номер на актива;
-     Описание на актива;
-     Местоположение;
-     Дата на закупуване;
-     Срок и метод на счетоводна амортизация;
-     Отчетна стойност;
-     Остатъчна стойност (стойност която остава след приключване на начисляването на амортизациите);
-     Стойност на начислените до момента амортизации;
-     Балансова стойност на актива (Отчетна стойност – Амортизации);
 

 
 

Ако е избран бутон  се отваря формата "Извеждане на гъвкави справи".



 

 

Данъчен амортизационен план
 

    Избира към кой месец и година да бъде направена справката

 
Полетата в справката са както следва:
Към месец Задава се месеца , за който искаме

изведем справката
Година Задаваме годината, за която искаме

да изведен справката
За цялата
година

Ако е избрано извежда  справката
за цялата година избрана в поле
"Година" с натрупване до края на
годината.

С
натрупване
за годината

Ако е избрано извежда справката със
всичко натрупано до момента

 
 

Бутон 
Извежда данъчен амортизационен план за за всички данъчно амортизируеми ДА групирани по сметки за текущата
година съгласно изискванията на ЗКПО.



 

 

Ако е избран бутон  се отваря формата "Извеждане на гъвкави справи".



 

 

Счетоводен амортизационен план

    Избира към кой месец и година да бъде направена справката

 
Полета
Към месец Задава се месеца , за който искаме

изведем справката
Година Задаваме годината, закочто искаме

да изведен справката
За цялата
година

Ако е избрано извежда  справката
за цялата година избрана в поле
"Година" с натрупване до края на
годината.

С
натрупване
за годината

Ако е избрано извежда справката със
всичко натрупано до момента

 
 

Бутон 
 
Извежда счетоводен амортизационен план за за всички амортизируеми ДА групирани по сметки за текущата година.



 

 

Ако е избран бутон  се отваря формата "Извеждане на гъвкави справи".



 

 

Справка начислени амортизации
 
 
 

 
    Извежда справка за начислените амортизации за избран месец. Може да бъде подробна (показваща всеки актив
поотделно), или съкратена (ако е отметнато поле "Съкратена) показваща информацията обобщена по счетоводни
сметки.

Бутон 

Ако е избран бутон  се отваря формата "Извеждане на гъвкави справи".



 

 

Отписване активи
 
 

 
    Извежда справка за отписаните активи за зададения период. Може да бъде подробна (показваща всеки актив
поотделно) или съкратена – показваща информацията обобщена по счетоводни сметки.

Бутон 
 

 

Ако е избран бутон  се отваря формата "Извеждане на гъвкави справи".



 

 

Справка активи
 

    Справката е описана  в  Дълготрайни активи в меню "Дата"



 

 

Справки документи
 
 

Документи - показва справка по осчетоводени документи по предварително избран критерий (месец, папка и т.н.);
Документи с осчетоводяване - показва справка с осчетоводените документи със съответните контировки към тях.
Избира се между 3 справки Описани в съдържаниет по - долу



 

 

Документи
 
 

     Показва справка даваща следната информация за документите:
-     № документ;
-     Дата;
-     Контрагент;
-     Ст-ст валута;
-     Ст-ст без данък;
-     Данък;
-     Обща стойност.
Филтрирането на отделни документи може да се извършва по следните полета:
Предмет Предмет на сделката въведен в документа

Контрагент номер Номер на контрагента по документа

Контрагент БУЛСТАТ  
Контрагент име  
Контрагент НДР  
Дата документ  
№ документ  
Вид документ  
Папка Избира се от списък папката, в която е

документа
Включен Акциз  
Сума валута  
Сума без данък  
Данък Начислен данък по документа



 

 

Документи с осчетовдяване
 

    Показва справка даваща следната информация за документите и счетовдните статии към тях:
-     № Ордер;
-     Дата Ордер;
-     Описание на ордера;
-     Документ – вид, номер и дата
-     Описание на статията;
-     Дебит с-ка;
-     Кредит с-ка;
-     Сума – на статията;
-     Осч. – флаг дали статията е осчетоводена.
Филтрирането на отделни документи може да се извършва по следните полета:
Осчетоводена Флаг дали операцията е осчетоводена. Бива 0

при неосчетоводена и –1 при осчетоводена
Дата документ  
Документ №  
Вид документ Избира се от списък вида на документа

Сметка Дт  
Папка Избира се от списък папката, в която е

документа
Сметка Кт  
Дата ордер  
Описание ордер  
Ордер №  
Описание операция  
Сума  



 

 

Обща справка документи
 

    Справката дава информация за  ордерите, документите и счетоводните статии. Всяка статия от документа се
отразява в два реда – един за дебитираната и един за кредитираната сметки.
Справката дава възможност за гъвкаво дефиниране на данните, които да се получат, като това дефиниране е описано
в частта Извеждане гъвкави справки.

Полетата в справката са както следва:
№ Документ Номер на документа

№ Контрагент Номер на контрагента по документа

№ Ордер Номер на ордера

Акциз Акциз включен в документа

БУЛСТАТ Код по БУЛСТАТ на контрагента

Вид документ Вид на документа (само във филтрирането) –
избира се от списък

Вид документ по ДДС Вид на документа, както се записва в дискетата
за ДДС

Вид документ.Код Кратко име на вида документ, както се явява
при въвеждане на документа

Вид документ.Описание Пълно име на вида документ

Вид ордер Вид на мемориалния ордер

Вид сделка по ДДС Вид на сделката по ДДС.
Може да бъде:
     Продажби
-     Износ
-     Начислен данък в други случаи
-     Облагаема доставка
-     Освободена доставка
     Покупки
-     Покупка и внос с право на пълен данъчен
кредит
-     Покупка и внос с право на частичен
данъчен кредит
Покупка от нерегистрирани или без право на
данъчен кредит

Вкл.в ДДС Флаг дали документът се включва в дневниците
по ДДС. Може да бъде 0 или –1

Данъчен № Номер по НДР на контрагента

Дата Документ Дата на документа

Дата Ордер Дата на ордера

Име контрагент  
Курс Курс към лева на валутата на документа

Наср.с-ка Кореспондираща сметка по счетоводната
статия

Начислен данък Начислен данък по документа

Описание операция  
Описание Ордер  



 

 

Осч.документ Флаг дали документът е осчетоводен. Може да
бъде 0 или –1.

Осч.операция Флаг дали счетоводната статия е
осчетоводена.Може да бъде 0 или –1.

Осч.ордер Флаг дали ордерът е осчетоводен. Може да
бъде 0 или –1

Папка Име на папката, в която е осчетоводен ордерът

Предмет на сделката Предмет, както е въведен в документа

Сметка Счетоводна сметка по статията

Стойност без данък Стойност на документа без начисления данък

Сума Дт Сума на статията ако записът е за
дебитираната сметка

Сума Кт Сума на статията ако записът е за
кредитираната сметка

Сума по документа във валута Стойност на документа без начисления данък
във валутата на документа

Сума по ордера Сума на документите по ордера



 

 

Допълнителни данни
Дава възможност за генериране на справка на база на дефинираните в "Генератор на отчети"
допълнителни данни.
В справката се включват следните полета:
Поле Описание
Вид група Групата за въведения показател
Вид допълнителен текст Дефинирания допълнителен текст към показателя
Вид идентификатор Пореден номер за показателя
Вид име Име на показателя
Вид описание Описание на показателя
Стойност Стойност на показателя към края на зададения период



 

 

Извеждане на гъвкави справки

  Извеждането на справките се състои от следните стъпки:

• Избор на полета (колони), които да се показват в справката
• Задаване на критерии за отсяване на необходимите записи
• Избор на ред на подреждане на записите
• Задаване на полета, по които да се извърши групиране на записите и изчисляване на междинни суми
• Извеждане на справката

На всяка от стъпките съответства Страница във формата. Стъпките от 2 до 4 не са задължителни за извеждане на
справката.
Също така може да се записва готова справка и след това да се прочита за повторно използване.



 

 

Избор на полета (колони), които да се показват в справката
 

    На екрана се показват два списъка .

Списък на полетата, който могат да бъдат включени в справката
В списъка са изброени всички полета, които не са включени в справката подредени по азбучен ред на имената
им

Бутони за добавяне / премахване на колони
 

 Бутон за включване на избраното поле – прехвърля маркираното в левия списък поле в
десния списък на последна позиция

 Бутон за включване на всички полета – прехвърля всички полета от левия списък в десния в реда, в
който са били подредени

 Бутон за изключване на избраното поле – изтрива избраното в десния списък и го връща в левия на
последна позиция

 Бутон за изключване на всички полета – изтрива всички полета от десния списък и ги връща в левия
подредени, както са били в десния списък

 

Списък полета включени в справката
В списъка са показани полетата, включени в справката подредени в реда, в който ще излезнат на справката.

Бутони за преместване нагоре / надолу на избраното поле
 

  Бутон за преместване на избраното поле нагоре – премества маркираното поле в десния списък 
една позиция нагоре



 

 

 Бутон за преместване на избраното поле надолу – премества маркираното поле в десния списък една позиция
надолу.

 



 

 

Задаване на критерии за отсяване на необходимите записи
 

    От този екран се задават критериите, по които да се филтрират записите в справката (ще се покажат само записите,
които отговарят на зададените критерии(условия)).
При задаване на критериите следва да се взема предвид следното:

• Не е задължително дадено поле да фигурира в колоните на справката за да бъде зададено условие за това поле.
• Когато за едно поле се задава повече от едно условие, то в полето Свързване се задава начина на обединяване на

условията - дали да се покажат всички записи, които отговарят на поне едно от условията за това поле (ИЛИ) или
само записите които отговарят на всичките зададени условия (И).

• Когато се задават условия за няколко полета, то в справката се показват записите, които удовлетворяват условията
за всички полета (логическо И).

Списък на колоните в справката
 

Задаване на Условие
Задаването на условие се извършва в следната последователност:
 



 

 

Избор на поле – от списъка се избира полето, за което ще се задава условието. Ако се избира поле, което пази
дата то се избира и вид дата (коя част от датата ще се използва за дефиниране на условието.Съществуват следните
възможности:

Дата Взима се пълната дата (ден, месец, година)

Месец Взима се само месеца на датата (трябва да се има предвид че ако има данни
от повече от една година, следва изрично да се задава и годината)

Година Взима се само годината от датата

Ден от седмицата Взима се деня от седмицата на датата (0 – неделя,…, 7 – събота)

Избор на тип сравнение – избира се типа на условието. Съществуват следните възможности:

Тип Описание

= Равно на

<> Различно от

> По-голямо от

< По-малко от

=><= От - до (само в този случай се показва полето
стойност 2)

>= По-малко или равно на

<= По-голямо или равно на

Празно В избраното поле не е въведена никаква
стойност

Попълнено В избраното поле е въведена, каквато и да е
стойност

Подобно на Позволява сравнение с използване на * и ?
(Виж форматиране на текст за търсене)

Не е подобно на Аналогично на горното но връща тези записи
които не отговарят на сравнението

Последните два типа са активни само при текстови полета.

Въвеждане на стойност(и) с които се сравнява полето – въвежда се стойността(ите) с която се извършва зададения
тип сравнение на полето.

Съществуват полета, чиито стойности са ограничени по брой (например складовете). В този случай стойността на
полето се избира от списък и не се извършва избор на тип сравнение, т.е. сравнението винаги е “Равно на”.

Ако полето е от тип "дата" в стойността може да не се въвежда конкретна дата, месец или година а да се зададе израз
за изчисляване спрямо текущата дата. Използват се думите [Дата], [Месец] и [Година] - за текущата дата, месец или
година. След тях може да се въведе знак за добавяне и изваждане и съответните дни, месеци или години, които да се
добавят/извадят. При всяко извикване на справката се изчисляват съответните стойности на базата на текущата дата.

Задаване връзка между условията - избира се между И и ИЛИ (виж описанието в началото).



 

 

( Виж още Примери за задаване на условия)

Бутони за активиране /изтриване на условия
 

 Активиране на условието – извършва се с натискане на бутона за активиране на условието

 Ако погрешно сме задали определено условие може да го премахнем с натискане на бутона  за изтриване на
условието.

Списък на зададените условия
Списък на създадените условия за справката



 

 

Примери за задаване на условия
 

Описание на условието Начин на задаване

Документите през месец Май Поле “Дата Документ”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=”
Стойност “5”

Документите през текущия месец Поле “Дата Документ”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=”
Стойност “[месец]”

Документите за последните 12 месеца без
текущия

Поле “Дата Документ”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=><=”
Стойности “[месец]-12”,"[месец]-1"

Документите от вчера Поле “Дата Документ”
Тип дата – “Дата”
Тип сравнение “=”
Стойност “[дата]-1”

Изписванена всички видове филтри Поле “Стока”
Тип сравнение “Подобно на”
Стойност “*ФИЛТЪР*”

Списък на неплатените фактури на стойност
между 10 и 50 лева

Поле “Крайно салдо”
Тип сравнение “=><=”
Стойности “10”, “50”

Документитеот Април до Юни 2000 година
с вид “ДФ Прод” и предмет на сделката
“ремонт”

1. Поле “Дата Документ”
Тип дата “Месец”
Тип сравнение “=><=”
Стойности “4”,”6”
2. Поле “Дата Документ”
Тип дата “Година”
Тип сравнение “=”
Стойност “2000”
3. Поле “Вид документ”
От списък се избира “ДФ Прод”
4. Поле “Предмет”
Тип сравнение “=”
Стойност “ремонт”

Документите на всички контрагенти с
изключение на тези, които имат в името
“Бойко”

Поле “Клиент”
Тип сравнение “Не е подобно на”
Стойност “*Бойко*”

Документите на всички контрагенти
различни от "БД Софт” и "Бойко Димитров"

1. Поле "Контрагент"
Тип сравнение "Не е подобно на"
Стойност "БД Софт*"
Свързване "И"
2. Поле "Контрагент"
Тип сравнение "Не е подобно на"
Стойност "*Бойко Димитров*"
Свързване "И"

 



 

 

Избор на ред на подреждане на записите
 

    От този екран се избират полетата, по които да бъдат подредени записите в справката (Първо се отпечатват записите
с най-малки стойности в зададените полета, а накрая тези с най- големи). Подреждането се извършва първо по първото
поле, когато в него има еднакви стойности по второто и т.н.
Едно поле може да бъде избрано само веднъж в Подреждане и Групиране

.

Списък на полетата, по които може да се извърши подреждане
 

Бутон за добавяне/ изтриване  на поле за подреждане
 

 Бутон за включване на избраното поле – прехвърля маркираното в левия списък поле в
десния списък на последна позиция



 

 

В левия списък са изброени всички полета, по които може да се извършва подреждане. С маркиране на дадено поле
и натискане на Бутона за добавяне на поле за подреждане то се включва в десния списък, където са изброени
полетата, по които ще се извършва подреждането.

 Бутон за изключване на избраното поле – изтрива избраното в десния списък и го връща в левия на
последна позиция
С маркиране на поле в десния списък и натискане на Бутона за изтриване на поле за подреждане то се маха от
десния списък. С бутоните за преместване на полето нагоре и надолу може да се променя редът, по който ще се
извършва подреждането.

Списък на полетата, по които ще се извърши подреждане
 

Бутони за преместване на избраното поле
 

  Бутон за преместване на избраното поле нагоре – премества маркираното поле в десния списък 
една позиция нагоре

  Бутон за преместване на избраното поле надолу – премества маркираното поле в десния списък една позиция
надолу.



 

 

Задаване на полета, по които да се извърши групиране
на записите и изчисляване на междинни суми

 

Списък на полетата, по които може да се извърши групиране



 

 

 

Бутон за добавяне / премахване на полета
 

 Бутон за включване на избраното поле – прехвърля маркираното в левия списък поле в
десния списък на последна позиция
В левия списък са изброени всички полета, по които може да се извършва групиране.

 Бутон за изключване на избраното поле – изтрива избраното в десния списък и го връща в левия на
последна позиция

С маркиране на поле в десния списък и натискане на Бутона за изтриване на поле за групиране то се
маха от десния списък.

Списък на полетата, по които ще се извърши групиране
 
 

Бутони за преместване
 

  Бутон за преместване на избраното поле нагоре – премества маркираното поле в десния списък 
една позиция нагоре

  Бутон за преместване на избраното поле надолу – премества маркираното поле в десния списък една позиция
надолу.
С маркиране на поле в десния списък и натискане на Бутона за изтриване на поле за групиране то се маха от десния
списък. С бутоните за преместване на полето нагоре и надолу може да се променя редът, по който ще се извършва
подреждането

 

Панел за избор на начина на групиране
 
 

Когато полето е с тип символно или дата групирането може да се извърши на база на част от полето.
За символните полета групирането може да се извършва или по цялата стойност или по зададен брой символи от
полето (напр ако е по един символ ще се покажат всички стойности започващи с А, след това всички с Б и т.н.).

 
За датите може да се избира между Дата, Месец, Година, Ден от седмицата. При задаване на групиране по Месец
трябва да се има предвид, че няма да бъдат отделени данните за отделните години, освен ако не е зададено изрично
и групиране по Година.

 
 

Избор дали да се показват отделните записи



 

 

 Задава дали да се показват отделните записи или само обобщените данни за групите.



 

 

Извеждане на справката

    Всички справки се извеждат с бутон 
След това се отваря страницата " Резултат"   с полученият резултат от справката

За да запишем справката в Excel  отиваме в меню "Таблица"  бутон "Запис в Excel" (Виж меню "Таблици")



 

 

Записване и прочитане на справка

    Записването на справката съхранява в таблица зададения набор от полета, критерии (условия), начин на подреждане
и групиране на данните.
То не представлява съхраняване на получения резултат от конкретното изпълнение на справката!

Записването се извършва с натискането на бутона .

След това се задава име под което да бъде записана справката и се натиска ОК.

Ако вече съществува справка със зададеното име се извежда предупреждение че новата дефиниция ще бъде записана
върху старата

Когато е необходимо отново да се използва записана справка се натиска .
След това се отваря екран показващ списък на всички записани справки:

От списъка се избира необходимата справка и се натиска Прочитане.



 

 

След това в страниците на формата за извеждане на справки са въведени записаните набори от полета, критерии
(условия), начин на подреждане и групиране на данните. Ако е необходимо потребителят може да извърши промени
в тези набори или направо да изведе справката с натискане на бутона OK.

С натискане на Изтриване може да се премахне дефиниция на справка, от която вече няма нужда.



 

 

Използване на Обобщаваща таблица
 

    Обобщаващата таблица позволява да се показват в по-прегледен вид данните по няколко критерия
(например период, клиент и вид операция). Таблицата се извиква след изпълнение на справката. При това
всяко избрано в справката поле може да се позиционира в една от четирите области:
Row Area Определя редовете в таблицата

Column Area Определя колоните в таблицата

Filter Area Не се показва в таблицата, но може да се
извърши филтриране по полето

Data Area Полето се използва за изчисление на
стойност. В тази област има смисъл
да се задават само цифрови полета
(за количество или сума), тъй като
отделните стойности се сумират за да
се получи показваната в обобщената
таблица стойност.

Първоначално всички полета са във Filter Area. Оттам де могат да бъдат преместени в другите области

На графиката е показана обобщена таблица на базата на справка “Справка аналитични партиди ”. За редове са
избрани полетата “Година ордер - година ”,  “Дата ордер –месец” и "Наср. сметка" , получени от избирането
на колона “Дата” в групиране при зададен начин на групиране по “Година” и по “Месец”. За колоните е
избрано полето “звено”. За стойностите са избрани колоните “Стойност”, “Сума Дт”, “Сума Кт”. Така за
всяка година и месец се получава сумата по видове сметки за трите графи и обща сума за целия месец/година.
Също така в общите суми за колоните се получава сумата за всеки тип операция за показания период.

Filter Area

Премахването на поле става при показан списък с влачене извън таблицата или с извикване на Popup менюто
и натискане на Hide.
Подреждането на полетата в дадена област също може да се променя с влачене на полето или с извикване
на Order от Popup менюто и избор на някоя от опциите:



 

 

Move to Beginning Поставя полето на първо място в дадената
област

Move to End Поставя полето на последно място в
дадената област

Move Left Премества полето една позиция наляво

Move Right Премества полето една позиция надясно

Row Area

Сортирането на данните може да бъде във възходящ или низходящ ред. Промяната се прави с еднократно
натискане с левия бутон на мишката върху даденото поле. В десния край на полето е обозначено
пордреждането, като за възходящо символа е ,  а за низходящо - .
По всяко поле може да се извърши филтриране на показаните данни. Това се извършва с натискане върху

 в дясната част на полето и маркиране на записите, които да се покажат или маркиране/размаркиране на
Show All за показване/скриване на всички записи.

Бутони в Страница "Обобщаваща таблица"

отговарят на бутоните в  менюто Таблица,   може да се извика Печат, Запис в Excel или Копиране на
обобщаващата таблица.

Ако искаме да получим подробна информация за клетка в обобщаващата  таблица в  натискаме два
пъти с ляв бутон на мишката върху клетката и се отваря страница "Извадка от обобщаваща таблица"  с 
разбивка на обощаващата клетка .Функцията може да се използва  включително и за сумарните клетки 
( Виж още "Извадка от обобщаваща таблица" )
 

 
 

 
 

 



 

 

Извадка от обобщаваща таблица
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От менюто се извикват функции свързани с работата с таблиците в програмата. Всички функции се
изпълняват за последната таблица, която е била активна (т.е. ако е била отворена някоя форма, в нея е работено
в таблица, после формата е затворена и отдолу е стояла друга отворена форма с таблица, то таблицата в по-
рано отворената форма няма да е активната за това меню, а за да се активира трябва да се влезне в някое
друго поле и после обратно в таблицата).
Група Операции таблица

Копиране Копира маркираните редове/клетки или цялата таблица в
Clipboard-a

Запис в Excel

Записва маркираните редове/клетки или цялата таблица
в избран файл от вид Mircosoft Excel. След извикване на
функцията се отваря прозорец за избор на директория и
име на файла

Печат

Отваря екран за преглед преди печат на таблицата. От
екрана може да се настройват параметри на страницата,
да се избира принтер и да се извърши отпечатването на
таблицата

Търсене
Извършва търсене по зададена стойност в текущата
колона на таблицата. Може да се извиква и с натискане
на Ctrl+F

Група Настройки таблици

Маркиране клетки

Превключва между режим на маркиране на цял ред/
редове и на област от клетки. Когато е активно може да
се маркира произволна област от клетки в таблицата:

Ред за филтриране Включва или изключва редът за бързо филтриране:    

Група Групиране таблици

Покажи всички
При извършено групиране по едно или две полета отваря
всички групирания и детайлни редове:

Скрий всички

При извършено групиране по едно или две полета затваря
всички групирания и детайлни редове и оставя само
данните за първото поле от групиранията:

Сумарен
ред

Определя дали под групирането да се показва сумарен
ред:



 

 

или не:

Група Показване колони

 
Показване всички Показва всички скрити колони от таблицата.

Приложимо е след използване на

Скриване всички
 

Скрива всички колони в текущата таблица. Приложимо,
когато трябва да се извади разпечатка отв таблица с
много колони, и се иска да се включат само няколко
от колоните. В този случай първо се скриват всички
колони и после се показват само тези, които трябва да
се включат в рапзечатката
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