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2.0 Въведение в модул Доставки
2.1 Доставки – Оферта
Списъкът със създадените оферти се визуализира при избиране на модул „Доставки”, меню
„Оферта” (фиг.23)

фиг.23
От бутон „Документ” се отваря картата на Оферта – доставка

2.1.1 Създаване на нова оферта
Възможност за създаване на нова оферта или коригиране на вече създадена се извършва от
картата на оферта доставка (фиг.24)

фиг.24

След отваряне на списъка с офертите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от
лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на офертата, чийто полето
е необходимо да се попълнят.

2.1.2 Особености при попълване на полетата в картата за оферта
Някои от полетата във формите на програмата се попълват посредством Бутон за избор
.
При избор на този бутон програмата прехвърля потребителя в съответната номенклатура, от
където той трябва да избере информацията, необходима за полето.
Пример: За да си въведете името на доставчика ЕВРО 07 АД в страница Общи данни, избирате
Бутон за избор
и програмата Ви прехвърля в номенклатура Контрагенти и там чрез
маркиране на клиента ЕВРО 07 АД и бутон ОК, търсената информация за поле Контрагент
(Име) е попълнена. (фиг.25)

фиг.25

2.1.3 Описание на полетата в оферта доставка (карта):
2.1.3.1 Страница „Общи данни”
Документ №
Подвид документ
Доставчик (код)

Номер на документа, който се генерира от програмата.
Избор на код на подвида документ.
Избор на код на доставчика, като търсенето става по код. В случай,
че вече е избран доставчика в това поле се визуализира кода на
доставчика. Търсенето може да се осъществи и като се напише
част от кода на доставчика и бутон „Enter”

Доставчик(име)

Идент.№/ЕГН
Цената вкл. ДДС
Дата на документа
Метод на плащане
Стойност
Стойност с ДДС
Валута

Избор на име на доставчика, като търсенето става по име. В
случай, че вече е избран доставчика в това поле се визуализира
името на доставчика Търсенето може да се осъществи и като се
напише част от името на доставчика и бутон „Enter”
Идентификационният номер на доставчика.
Ако е маркирано това поле, стойностите в поле „Дост. цена” са с
включен % ДДС.
Датата на създаване на документа.
Избор от номенклатура „Методи на плащане”.
Стойността на офертата без включен ДДС .
Стойността на офертата с включения ДДС .
Избор от номенклатура”Валути”.

фиг.26
2.1.3.2 Страница „Финансови данни”
Стойност (LCY)
Стойността на офертата, без включен ДДС %, в локална валута.
ДДС
Стойността на % ДДС.
Стойност с ДДС
Стойността на офертата с включения % ДДС.
Условия на плащане
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.

фиг.27
2.1.3.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Търговец
Код на обекта
Код на потребител
Дата / Време

фиг.28

Номер, генериран от програмата.
Избор от номенклатура „Търговци”
Избор от номенклатура „Обекти”.
Код на потребителя, присвояващ се от номенклатура
„Потребители”
Дата и час на създаване на офертата.

2.1.4 Бутон „Документ”
Той има следните функции (фиг.29):
2.1.4.1 Копиране на документ
Копиране съдържанието на друг документ в текущия;
2.1.4.2 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на нова оферта, на базата на вече създаден шаблон.
2.1.4.3 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

фиг.29
2.1.4.4 Създаване на поръчка от оферта
Чрез опцията „Създай поръчка” от бутон „Документ” потребителя може да преобразува една
оферта в поръчка. При избиране на тази опция, програмата дава съобщение, че конвертирането
е приключило и прехвърля потребителя във форма „Поръчка покупки (карта)”(фиг.30):

фиг.30
След като вече има създадена поръчка, потребителя може да оперира с нея.
2.1.4.5 Създаване на доставка от оферта
Отново от бутон „Документ” потребителя трябва да избере опцията „Създай доставка”, за да
конвертира доставка на базата на създадената оферта. При избиране на опцията на екрана се
визуализира съобщение, че конвертирането е приключило, след което и форма „Доставка
(карта)”(фиг.31) От тази форма потребителя може да осчетоводи доставката.

фиг.31

2.2 Доставки – Авансови плащания
Списъкът със създадените авансови плащания се визуализира при избиране на модул
„Доставки”, меню „Авансови плащания” (фиг.41)

Фиг.41
От бутон „Документ” се отваря картата на авансовите плащания.
Възможност за създаване на ново Авансово плащане или коригиране на вече създадено се
извършва от картата на авансовото плащане фиг.42.

Фиг.42

2.2.1 Създаване на ново авансово плащане
След отваряне на списъка с Авансовите плащания и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на ново
авансово плащане, чийто полета е необходимо да се попълнят.

2.2.2 Описание на полетата в Авансови плащания (Карта)
2.2.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Подвид документ
Избор на подвид документ.

Доставчик (Код)

Избор на код на доставчика, като търсенето става по код. В случай,
че вече е избран доставчика в това поле се визуализира кода на
доставчика. Търсенето може да се осъществи и като се напише част
от кода на доставчика и бутон „Enter”

Доставчик (Име)

Избор на име на доставчика, като търсенето става по име. В случай,
че вече е избран доставчика в това поле се визуализира името на
доставчика. Търсенето може да се осъществи и като се напише част
от името на доставчика и бутон „Enter”.

Идент. № / ЕГН
ИН по ЗДДС
Основание за аванс
Допълнително описание

Идентификационния номер на доставчика или ЕГН, ако доставчика
е физическо лице.
Идентификационния номер на доставчика по Закона за ДДС.
Свободен текст.
Свободен текст.

Ниво на аналитичност
Дата на документа
Дата на осчетоводяване
Ф-ра от доставчик No
Метод на плащане
Стойност
Стойност с ДДС
Валута
Аванс

Тук с помощта на бутон за избор избираме счетоводната сметка, по
която искаме да пише това авансово плащане.
Дата на създаване на документа.
Датата на осчетоводяване на документа.
Номера на фактурата от доставчика.
Избор от номенклатура „Метод на плащане”.
Стойност на доставката без включен % ДДС .
Стойността на доставката с включен % ДДС.
Избор от номенклатура „Валути”.
Тук пишем какъв е размера на авансовото плащане.

Фиг.43
2.2.2.2 Страница „Финансови данни”
Стойност
Стойност на Авансовото плащане.

ДДС
Стойност с ДДС

ДДС на Авансовото плащане.
Стойността на Авансовото плащане с ДДС.

Валута

Валута в която е направена Авансовото плащане.

Стойност ( LCY )
Не се включва в
ДДС дневника
Условия на плащане
Дата на падеж

Стойност на Авансовото плащане без ДДС във валута.
Тук може да отбележим дали тази сума да се включва или да не се
включва с ДДС дневника.
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Срок за плащане.

Фиг.44
2.2.2.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №

Уникален номер, генериран от програмата

Търговец
Код на обект

Избор от номенклатура „Търговци”.
Избор от номенклатура „Обекти”.

Потребител

Кодът, с който потребителя има достъп до програмата.

Дата/Време
Коментар
Описание ДДС дневник
Мит. Декл. No

Дата и час на доставката.
Свободен текст.
Свободен текст.
No на митн. Декларация

Експ. бел. от дост. No

Номера на експ. Бележка от доставчика.

Поръчка No

Номера на поръчката. Дефинира се от потребителя.

Очакване дата на получаване

Очакваната дата на получаване на доставката.

Изисквана дата на получаване

Изискваната дата на получаване на доставката.

Фиг.45

2.2.3 Бутон ”Осчетоводяване”:
2.2.3.1.Осчетоводи (F6)
Oсчетоводяване на Авансовото плащане.
2.2.3.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)
Oсчетоводяване и печат на формата за Авансово плащане.
След осчетоводяване на Авансовото плащане, програмата създава два документа Осчетоводена
доставка и Осчетоводена складова разписка. Потребителя може да види тези документи в
модул „Доставки”, папка „История”.

2.3 Доставки – Поръчки към доставчици
Възможност за създаване на поръчка към доставчик или визуализиране на вече създадени
такива се извършва от модул „Доставки”, меню „Поръчки към доставчици” (фиг.32)

фиг.32
От Бутон „Документ” (фиг.33) се отваря картата на поръчката.

фиг.33

2.3.1. Създаване на нова поръчка към доставчик
След отваряне на списъка с поръчките към доставчици и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl +
N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата дава възможност за
създаване на нова поръчка, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.3.2 Описание на полетата в картата на поръчка към доставчик.

2.3.2.1 Страница „Общи данни”

фиг.34
Документ №
Код на под документ

Номер на документа, който се генерира от програмата.
Избор на код на подвид документ.

Доставчик (код)

Избор на код на контрагента, като търсенето става по код. В
случай, че вече е избран доставчика в това поле се
визуализира кода на доставчика. Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от кода на доставчика и
бутон „Enter”

Доставчик (име)
Идент. №/ЕГН
Цена вкл. ДДС
Дата на документа
Експ. Бел-ка от доставчик No
Дата на поръчка
Стойност
Стойност с ДДС
Валута
Статус на документа

Избор на име на контрагента, , като търсенето става по име.
В случай, че вече е избран доставчика в това поле се
визуализира името на доставчика. Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от името на доставчика и
бутон „Enter”
Идентификационния номер или ЕГН на доставчика.
Ако е маркирано това поле стойността в поле „Дост. цена” е
с включен % ДДС.
Дата на създаване на документа.
Номер на експед. Бележка от доставчика.
Дата на създаване на поръчката.
Стойността на поръчката без включен % ДДС .
Стойността на поръчката с включен % ДДС.
Избор от номенклатура „Валути”.
Показва статуса на поръчката.Има две възможности:
”Отворен” – документа позволява редакция и „В обработка”
– по поръчката са извършени операции и не позволява
редакция.

2.3.2.2 Страница „Финансови данни”
Условия на плащане
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Дата на падеж

Автоматично се изчислява от системата, в
зависимост от условието на плащане.

Метод на плащане
Стойност
ДДС
Стойност с ДДС
Валута

Избор от номенклатура „Метод на плащане”.
Стойността на поръчката без включен ДДС %.
Стойността на ДДС %.
Стойността на поръчката с включен ДДС %.
Стойността на поръчката в дадената валута

фиг.35
2.3.1.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №

Уникален номер, генериран от програмата.

Очаквана дата получаване

Датата, на която се изисква да се получи сумата от
поръчката

Изисквана дата на получаване

Датата, на която се изисква получаването на
стоката.

Изискван час на получаване

Часът, в който се изисква получаването на стоката.

Дата / Време
Коментар
Основание ДДС дневник
Код търговец
Код на обект

Дата на последна редакция на документа.
Свободен текст.
Свободен текст.
Избор от номенклатура „Търговци”.
Избор от номенклатура „Обекти”.

Код на потребител

Кодът, с който потребителя има достъп до
програмата.

Поръчка от доставчик No

Номерът на поръчката от доставчика.

фиг.36
При попълване редовете на документа виж „Въведение в модул Доставки”

2.3.2 Бутон Документ
В долната част на формата се намира бутон „Документ” .

фиг.37
2.3.2.1 Копиране на документ
Копиране съдържанието на друг документ в текущия.

От селектора
на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон.
Например: „Поръчки доставки в буфер”. От поле „Документ”, отново от селектора
се
избира документа, който ще се копира. При маркиране на поле „Само редове”, програмата
копира само редовете на документа.
2.3.2.2 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на нова поръчка, на базата на вече създаден шаблон.При избиране на
тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за копиране.

2.3.2.3 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.
2.3.2.4 Коментар
Възможност за въвеждане на коментар за съответната форма
2.3.2.5 Статистика
Виж модул „Доставки”
2.3.2.6 Добавяне на авансово плащане
Имаме възможността да добавим и авансово плащане към тази поръчка – Виж модул
„Доставки”
2.3.2.7 Повторно отваряне на поръчката
Имаме възможността да отворим още веднъж дадената поръчка.

2.3.3 Бутон Функции
В долната част на формата се намира бутон „Функции”.

фиг.38
При задаване на една от функциите, програмата автоматично създава документ „Доставка по
поръчка”, от който се извършва осчетоводяването
2.3.3.1 Получаване
Получаване на стоката от доставчика.

За получена, но не фактурирана стока, програмата създава само складов документ. Това
формира задължение към доставчика по поръчки. Потребителя може да види това задължени в
картата на доставчика, на страница „Общи данни”, поле „Салдо поръчки доставки”
2.3.3.2 Връщане
Връщане на полученото количество (или на част от него) на доставчика. Може да се върне
количество, което не е фактурирано. След осчетоводяване на връщането програмата създава
документ, който потребителя може да види в модул „Доставки”, папка „История”, меню
„Осчетоводено връщане поръчка доставка”;
2.3.3.3 Отказване
Може да се откаже количество от поръчката, което не е получено или е върнато. След
осчетоводяване на отказването програмата създава документ, който потребителя може да види
в модул „Доставки”, папка „История”, меню „Осчетоводено отказване поръчка доставка”;
2.3.3.4 Фактуриране
Фактуриране на полученото количество (или на част от него). Не може да се фактурира
количество, по-голямо от полученото. След осчетоводяване на фактурирането програмата
създава документ за доставка. Това формира задължение към доставчика. Потребителя може да
види това задължени в картата на доставчика, на страница „Общи данни”, поле „Салдо
доставки”
2.3.3.5 Фактуриране и получаване
Сливане на двете функции в едно. Едновременно и получаване и фактуриране на поръчката.

2.3.4 Операции свързани с поръчки към доставчици
При създаване на нова поръчка е необходимо да се попълнят данните касаещи доставчика в
заглавната част на формата, след което да се избере артикула в редовете на формата и да се
зададе количеството за този артикул, нека бъде 3 бр. След избиране на бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
от лентата с основните функционални бутони, поръчката е със статус „Отворен” (фиг.39)
т. е. поръчката може да се получи, откаже, върне или фактурира. В този случай полета
„Получено к-во”, „Фактурирано к-во”, „Върнато к-во” и „Отказано к-во”, в редовете на
формата са с нулеви количества.

фиг.39
След като вече имаме записана поръчка в базата данни, потребителя винаги може да я намери в
списъка с не приключени поръчки и от картата на поръчката да получи стоката от доставчика.
За целта, чрез бутон „Функции” е необходимо да се избере опцията „Получаване”. Програмата
прехвърля потребителя във форма „Доставка от поръчка” с максималното количество, което
може да се получи. Това количество може да бъде коригирано от потребителя – нека бъде 1 бр.
След избиране на подвида на документа, документа се осчетоводява.
Ако разгледаме отново поръчката, тя вече е със статус „В обработка” (фиг.40) и в редовете й, в
поле „ Получено к-во”, има 1 бр.

фиг.40

Това получено количество (или част от него) може да се върне на доставчика, чрез опцията
„Връщане” и в този случай в редовете на поръчката в поле „Върнато к-во” ще има 1 бр., а в
поле „Получено к-во” – 0 бр. Програмата може да върне количество, което не е фактурирано.
При избиране на опцията „Отказване” е възможно да се откаже количеството от поръчката. В
случая след получаването, потребителя може да откаже 2 бр.Т.е. програмата може да откаже
количество, което не е получено или е върнато.
Опцията „Фактуриране” се използва за фактуриране на поръчката. В нашия случай може да се
фактурира 1 бр. т. е. само количество, което е получено. Не може да се фактурира количество
по-голямо от полученото.
Опцията „Получаване и фактура” от бутон „Функции” се използва за едновременно получаване
и фактуриране на количествата в поръчката.
Забележка: Поръчка със статус „В обработка” не може да бъде изтрита от потребителя. Може
да бъде приключена чрез опцията „Фактуриране” или „Отказване”.
След приключване на поръчката, тя може да бъде намерена в папка „История”, менюта
„Осчетоводена поръчка доставка”, „Осчетоводено отказване поръчка - доставка” или
„Осчетоводено връщане поръчка доставка”
Освен от меню „Поръчки към доставчици”, поръчка може да се създаде и от меню „Оферта”,
форма „Оферта доставка (карта)”, бутон „Документ”, опция „Създай поръчка”.

2.4 Доставки – Доставки
Списъкът със създадените доставки се визуализира при избиране на модул „Доставки”, меню
„Доставки” (фиг.46)

фиг.46
От бутон „Документ” се отваря картата на доставката (фиг.47)

2.4.1 Създаване на нова доставка
Възможност за създаване на нова доставка или коригиране на вече създадена се извършва от
картата на доставката.

фиг.47
След отваряне на списъка с доставките и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от
лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на нова доставка, чийто
полето е необходимо да се попълнят.

2.4.2 Описание на полетата в Доставка (Карта)
2.4.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №

Номер на документа, който се генерира от програмата.

Подвид документ Избор на подвид документ.
Доставчик (Код)

Избор на код на доставчика, като търсенето става по код. В случай,
че вече е избран доставчика в това поле се визуализира кода на
доставчика. Търсенето може да се осъществи и като се напише част
от кода на доставчика и бутон „Enter”

Доставчик (Име)

Избор на име на доставчика, като търсенето става по име. В случай,
че вече е избран доставчика в това поле се визуализира името на
доставчика. Търсенето може да се осъществи и като се напише част
от името на доставчика и бутон „Enter”.

Идент. № / ЕГН

Идентификационния номер на доставчика или ЕГН, ако доставчика
е физическо лице.

ИН по ЗДДС

Идентификационния номер на доставчика по Закона за ДДС.

Цената вкл. ДДС

Ако е маркирано това поле, стойността в поле „Дост. цена” е с
включен % ДДС.

Дата на
документа

Дата на създаване на документа.

Дата на
осчетоводяване

Датата на осчетоводяване на документа.

Ф-ра от
доставчик No

Номера на фактурата от доставчика.

Метод на
плащане

Избор от номенклатура „Метод на плащане”.

Стойност

Стойност на доставката без включен % ДДС .

Стойност с ДДС

Стойността на доставката с включен % ДДС.

Валута

Избор от номенклатура „Валути”.

фиг.48
2.4.2.2 Страница „Финансови данни”
Не се вкл. в ДДС дневниците
Указва дали документа да се включи или не в ДДС
дневника Автоматично се маркира от програмата, в
зависимост от избрания код на подвид документ.
Условия на плащане
Дата на падеж
Стойност (LCY)
ДДС (LCY)
Стойност с ДДС (LCY)
Валута

Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Автоматично се изчислява от системата, в зависимост от
условието на плащане.
Стойността на доставката без ДДС % в локална валута.
Стойността на доставката ДДС % в локална валута.
Стойността на доставката с включения % ДДС в локална
валута.
Валутата в която доставяме и курс на валутата.

фиг.49
2.4.2.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Уникален номер, генериран от програмата
Търговец
Избор от номенклатура „Търговци”.
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”.
Потребител
Кодът, с който потребителя има достъп до програмата.
Дата/Време
Дата и час на доставката.
Коментар
Тук може да напишем
Описание ДДС дневник
Описание
Мит. Декл. No
No на митн. Декларация
Експ. бел. от дост. No
Номера на експ. Бележка от доставчика.
Поръчка No
Номера на поръчката. Дефинира се от потребителя.
Очакване дата на получаване
Очакваната дата на получаване на доставката.
Изисквана дата на получаване
Изискваната дата на получаване на доставката.

фиг.50

За попълване редовете на доставката виж „Въведение в модул доставки”

2.4.3 Бутон „Запази“
След попълване данните на доставката е необходимо информацията да се запази в базата
данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
бутони

от лентата с основните функционални

В долната част на формата се намират бутони „Документ”, „Ред” и „Осчетоводяване”

2.4.4 Бутон „Документ”
Бутон „Документ“ предлага следните опции
2.4.4.1 Копиране на документ
Копиране съдържанието на друг документ в текущия.

Фиг.51
От бутона за избор
на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон.
Например: „Осчетоводени в не осчетоводени доставки”. От поле „Документ”, отново от бутона
за избор
се избира документа, който ще се копира т. е. Осчетоводените доставки. При
маркиране на поле „Само редове”, програмата копира само редовете на документа.
2.4.4.2 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на нова доставка, на базата на вече създаден шаблон. При избиране на
тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за копиране.
2.4.4.3 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.
2.4.4.4 Статистика
Формата дава информация, имаща отношение към доставката.

Фиг.52

фиг.53
2.4.4.4 Добавяне на авансови плащания
Тази опция дава възможността да добавим авансово плащане към доставчика, което сме го
направили предварително и сме го осчетоводили (Фиг.54).

Фиг.54

Фиг.55
2.4.4.5 Допълнителни разходи
Ако към дадената доставка, имаме допълнителен разход, от колона „ТИП” и падащото меню
избираме „Допълнителен разход” (Фиг.56)

Фиг.57
След това от колона ”КОД” и от падащото меню избираме вид на Доп. Разход, който може да
бъде ”Транспорт”, „Увеличаване на сделката”, „Намаляване на сделката ” или „Мита”. (Фиг.58)

Фиг.58

2.4.5 Бутон „Ред”
2.4.5.1 Разпределение допълнителни разходи за артикул
Използва се в случаите когато в редовете на доставката съществува допълнителен разход.

Фиг.59

2.4.6 Бутон ”Осчетоводяване”
Бутон „Осчетоводяване“ предоставя две опции:
2.4.6.1 Осчетоводи (F6)
Осчетоводяване на доставката.
2.4.6.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)
Осчетоводяване и печат на формата за доставка.
След осчетоводяване на доставката, програмата създава два документа Осчетоводена доставка
и Осчетоводена складова разписка. Потребителя може да види тези документи в модул
„Доставки”, папка „История”.

2.4.7 Създаване на разширена доставка
За създаване на разширена виж модул „Финанси и счетоводство”, папка „Документи”, меню
„Доставки” (фиг.60).

2.5 Доставки – Кредитно известие
Списък със създадените кредитни известия се визуализира при избиране на модул „Доставки”,
меню „Кредитни известия” (фиг.67)

фиг.67
От бутон „Документ” се отваря картата на кредитното известие

2.5.1 Създаване на ново кредитно известие
Възможност за създаване на ново кредитно известие или коригиране на вече създадено се
извършва от картата на кредитното известие (фиг.68).

фиг.68
След отваряне на списъка с кредитните известия и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на кредитно
известие, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.5.2 Описание на полетата в Кредитно известие доставка (Карта)
2.5.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №

Номер на документа, който се генерира от програмата.

Подвид документ

Избор на код на подвид документ.

Доставчик (Код)

Избор на код на доставчика, като търсенето става по код.
В случай, че вече е избран доставчика в това поле се
визуализира кода на доставчика.Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от кода на доставчика и
бутон „Enter”

Доставчик (Име)

Избор на име на доставчика, като търсенето става по име.
В случай, че вече е избран доставчика в това поле се
визуализира името на доставчика. Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от името на доставчика
и бутон „Enter”.

ИН по ЗДДС

Идентификационен номер по закона за ДДС

Идент. № / ЕГН

Идентификационен номер или ЕГН на доставчика.

Цената вкл. ДДС

Ако е маркирано това поле стойностите в поле „Дост.
цена” са с включен % ДДС.

Към доставка №

Номера / датата на доставката, към която се прави
кредитното известие.

Дата на документа

Дата на създаване на документа.

Дата на осчетоводяване

Дата на осчетоводяване на документа.

Кредитно известие от дост. No

Номера на КИ от доставчика.

Метод на плащане

Генерира се от програмата и съвпада с метода на плащане
на доставката.

Стойност

Стойността на кредитното известие без включен ДДС %.

Стойност с ДДС

Стойността на кредитното известие с включен % ДДС.

Валута

Избор от номенклатура „Валути”

фиг.69
2.5.2.2 Страница „Финансови данни”
Не се вкл. в ДДС дневниците

Указва дали документа да се включи или не в ДДС
дневника Автоматично се маркира от програмата, в
зависимост от избрания код на подвид документ.

Условия на плащане

Избор от номенклатура „Условия на плащане”.

Дата на падеж

Автоматично се изчислява от системата, в зависимост
от условието на плащане.

Стойност (LCY)

Стойността на кредитното известие без включен ДДС
% в локална валута.

фиг.70
2.5.2.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Уникален номер, генериран от програмата
Търговец
Избор от номенклатура „Търговци”.
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”.
Потребител
Кодът,с който потребителя има достъп до програмата.
Дата/Време
Датата на документа.
Коментар
Коментар към кредитното известие, тук може да бъде
свободен текст.
Описание ДДС дневник
Свободен текст.

фиг.71

2.5.3 Бутон „Запази“
След попълване данните на кредитното известие е необходимо информацията да се запази в
базата данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
функционални бутони.

от лентата с основните

2.5.4 Други бутони
Бутони„Документ”, „Ред” , „Функции” „Осчетоводяване” изпълняват функции, аналогични
на тези в доставката.

2.5.5 Създаване на Разширено кредитно известие
За да създаде Разширено кредитно известие потребителя трябва да избере модул „Финанси и
счетоводство”, папка „Документи”, меню „Кредитно известие доставка”.
Това кредитно известие се използва, в случаите когато е необходимо да се намали стойността
на една доставка. Създаването на Разширеното кредитно известие е аналогично на създаването
на Разширената доставка. За повече информация виж: Създаване на разширена доставка.

2.6 Доставки – Дебитно известие
Списъкът със създадените дебитни известия се визуализира при избиране на модул „Доставки”,
меню „Дебитно известие”. Дебитното известие се използва за увеличаване стойността на
доставката (фиг.72).

фиг.72
От бутон „Документ” се отваря картата на дебитното известие (фиг.73).

2.6.1 Създаване на ново дебитно известие
Възможност за създаване на ново дебитно известие или коригиране на вече създадено се
извършва от картата на дебитното известие.

фиг.73

След отваряне на списъка с дебитните известия и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на дебитното
известие, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.6.2 Описание на полетата в Дебитно известие доставка (Карта)
2.6.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Подвид документ
Избор на код на подвид документ.
Избор на код на доставчика, като търсенето става по код.
В случай, че вече е избран доставчика в това поле се
Доставчик (Код)
визуализира кода на доставчика. Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от кода на доставчика и
бутон „Enter”
Избор на име на доставчика, като търсенето става по име.
В случай, че вече е избран доставчика в това поле се
Доставчик (Име)
визуализира името на доставчика. Търсенето може да се
осъществи и като се напише част от името на доставчика
и бутон „Enter”
Идент. № / ЕГН
Идентификационен номер или ЕГН на доставчика.
Цената вкл. ДДС

Ако е маркирано това поле стойностите в поле „Дост.
цена” са с включен % ДДС.

Към доставка №

Номера / датата на доставката, към която се прави
дебитното известие.

Дата на документа
Дата на осчетоводяване
КИ от доставчик No

Дата на създаване на документа.
Дата на осчетоводяване на документа.
Номерът на кредитното известие от доставчика.

Метод на плащане

Генерира се от програмата и съвпада с метода на плащане
на доставката.

Стойност

Стойността на дебитното известие без включен ДДС %.

Стойност с ДДС
Валута

Стойността на дебитното известие с включен % ДДС.
Избор от номенклатура „Валути”
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2.6.2.2 Страница „Финансови данни”
Не се вкл. в ДДС дневниците

Указва дали документа да се включи или не в ДДС
дневника Автоматично се маркира от програмата, в
зависимост от избрания код на подвид документ.

Условия на плащане

Избор от номенклатура „Условия на плащане”.

Дата на падеж

Автоматично се изчислява от системата, в зависимост от
условието на плащане.

Стойност (LCY)

Стойността на дебитното известие без включен ДДС % в
локална валута.

Валута

Валутата на сделката.

Стойност с ДДС

Стойността на сделката с ДДС.

Стойност

Стойност без ДДС.

ДДС

ДДС на сделката.

фиг.75
2.6.2.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №

Уникален номер, генериран от програмата

Търговец

Избор от номенклатура „Търговци”.

Код на обект

Избор от номенклатура „Обекти”.

Потребител

Кодът, с който потребителя има достъп до програмата.

Дата/Време

Датата на сделката.

Коментар

Свободен текст.

Описание на ДДС дневник

Свободен текст.

Мит. Декл. No

No на митн. Декларация

Експ. бел. от дост. No

Номера на експ. Бележка от доставчика.

Поръчка No

Номера на поръчката. Дефинира се от потребителя.

Очакване дата на получаване

Очакваната дата на получаване на дебитното известие.

Изисквана дата на получаване

Изискваната дата на получаване на дебитното известие.

фиг.76

2.6.3 Бутон „Запази“
След попълване данните на дебитното известие е необходимо информацията да се запази в
базата данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
функционални бутони

от лентата с основните

2.6.4 Други бутони
Бутони „Документ”, „Ред” , „Функции” и „Осчетоводяване” изпълняват функции,
аналогични на тези в доставката и кредитните известия.

2.7 Доставки – Плащания по доставки
Списък със създадените плащания по доставки се визуализира при избиране на модул
„Доставки”, меню „Плащания доставки” (фиг.77)

фиг.77
След отваряне на списъка с плащанията и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от
лентата с Основните функционални бутони, програмата позволява на потребителя създаване на
ново плащане (фиг.65) на доставчик по една или няколко доставки.

2.7.1 Създаване на ново плащане
От бутона за избор

на поле „Папка” се избира папката в която ще се съхранява плащането.

2.7.2 Описание на полетата в „Плащания доставки“
Доставчик код
Описание

Чрез бутона за избор се попълва кода на доставчика
Генерира се автоматично след попълване на кода

Каса/банка код

Чрез бутон за избор се попълва паричното средство, от което ще се
извърши плащането

След избиране на кода, програмата автоматично попълва описанието на
паричното средство
От бутона за избор на се избира документа, по който ще се извърши
плащането.Това поле се попълва автоматично от програмата в случаите
Връзка с документ когато потребителя е използвал опцията „Генерира плащане”.
Каса/банка

Сума

Програмата автоматично прехвърля сумата по документа или
потребителя ръчно я дефинира.

фиг.78

2.7.3 Бутон „Функции”
Този бутон има следните опции:
2.7.3.1 Генерира плащания
При избиране на опцията „Генерира плащания” се визуализират неплатените документи за
избрания доставчик.

2.7.3.1.1 Описание на полетата за попълване
Дава възможност за разпределение на сумата от поле „Сума за
разпределение” върху съществуващите документи : разпределяне върху
% ДДС (ДДС) или разпределяне върху стойността без ДДС (основа);
Вид плащане
Сума за
разпределение

Вписване на сумата за доставчика. Чрез бутон „ОК” се извършва
последователно разпределение върху маркираните документи.

Сума маркирани
редове

Показва сумата на маркирания (те) ред (ове), в зависимост от вида
плащане.

Сбор остатъчна
сума
Маркиран

Сумиране на дължимите стойностите на всички документи на
доставчика;
Маркира документите в редовете на формата

Остатъчна сума

В реда на формата показва задължението към доставчика за съответния
документ.

Освен ръчно, документите могат да се маркират посредством опциите на бутон „Функции” –
Маркирай всички, От маркирай всички и Инверсно маркиране

фиг.79
Плащане по доставка може да се извърши и от модул „Финанси и счетоводство”, меню
„Счетоводен журнал”.
2.7.3.2 Промяна вал. курс
Опцията дава възможност за задаване на валутен курс;
2.7.3.3 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на ново плащане, на базата на вече създаден шаблон;

2.7.3.4 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

2.7.4 Генериране на плащане по доставка
2.7.5 Бутон”Осчетоводяване”
2.7.5.1 Осчетоводи (F6)
Осчетоводяване на плащането;
2.7.5.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)
Осчетоводяване и печат на формата на плащането.
След приключване на осчетоводяването на плащането, потребителя може да го види в модул
„Доставки”, папка „История”, меню „Осчетоводени плащания - доставки”

2.8 Доставки – Доставки по поръчка
Това е междинна форма, която визуализира списък с не осчетоводени документи по поръчки.
От модул „Доставки”, меню „Доставка по поръчка” се отваря списъка с документите (фиг.80).

фиг.80
Бутон „Документ” (фиг.81) се отваря картата на доставка по поръчка.

2.8.1 Създаване на нова доставка по поръчка
Възможност за създаване на нов документ или коригиране на вече създаден се извършва от
картата на доставка по поръчка.

фиг.81
След отваряне на списъка с доставките по поръчка и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на доставка по
поръчка, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.8.2 Описание на полетата в Доставка по поръчка (Карта)
2.8.2.1Страница „Общи данни”
Документ №
Подвид документ
Код на доставчика
Име на доставчика
Идент. № / ЕГН
Получил

Цена вкл. ДДС
Към поръчка №
Дата на документа
Дата на осчетоводяване
Експ. Бележка от доставчик
Документ от доставчик
Метод на плащане
Стойност
Стойност с ДДС
Валута

Номер на документа, който се генерира от програмата.
Избор на код на подвид документ.
Избор на код на контрагента.
Избор на име на контрагента.
Идентификационния номер на контрагента.
Програмата попълва името на контрагента, но полето може
да бъде коригирано и ръчно от потребителя, ако лицето,
което ще получи документа е различно от това избрано в
поле „Доставчик (Име)”
Ако е маркирано това поле стойността в поле „Дост. цена” е
с включен % ДДС.
Избор на номер на поръчка.
Дата на създаване на документа.
Дата на осчетоводяване на документа.
Номера на Експ. Бележка от доставчик.
Номера на документа от доставчика.
Генерира се от програмата и съвпада с метода на плащане на
доставката.
Стойността на поръчката без включен % ДДС .
Стойността на поръчката с включен % ДДС.
Избор от номенклатура „Валути”.

фиг.82
2.8.1.2 Страница „Финансови данни”
Условия на плащане
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Дата на падеж
Автоматично се изчислява от системата, в зависимост от
условието на плащане.
Стойност (LCY)
Стойността на поръчката без включен ДДС % в локална
валута.
ДДС (LCY)
Стойността на ДДС % в локална валута.
Стойност с ДДС (LCY)
Стойността на поръчката с включен ДДС % в локална валута

фиг.83

2.8.1.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Уникален номер на поръчката.
Код на търговец
Избор от номенклатура „Търговци”
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”.
Потребител редактирал
Потребителят редактирал доставката по поръчка.
Дата / Време
Дата на документа
Коментар
Свободен текст.
Описание ДДС дневник
Свободен текст.

фиг.84

2.8.3 Попълване на редовете на „доставка по поръчка“
За попълване редовете на доставка по поръчка, чрез бутона за избор в поле „Код”
програмата прехвърля потребителя във форма „Редове поръчки
доставки” (фиг.85). Тази форма визуализира редовете на отворените поръчки за контрагента
избран във форма „Доставка по поръчка”.
2.8.3.1 Бутон „Изчисли“
При избиране на бутон „Изчисли”, който има следните възможности: „Получено к-во”,
„Върнато к-во”, „Отказано к-во” и „Фактурирано к-во”, в поле „К – во за прехвърляне”
програмата изчислява максималното количество, с което може да бъде извършена избраната
операция за съответния ред.
2.8.3.2 Бутон „Функции“
След посочване на някоя от тези опции, от бутон „Функции” („Маркирай всички”, „Маркирай
инверсно”, „От маркирай всички”) или ръчно в поле „Маркиран” се посочват редовете, които
ще се прехвърлят с изчисленото от програмата количество за прехвърляне.

2.8.3.3 Бутон „ОК“
При задаване на бутон „ОК”, програмата прехвърля редовете във форма „Доставка по поръчка
(карта)” и показва изчислените количества, с които може да се оперира.

фиг.85
2.8.3.4 Бутон „Запази“
След попълване данните на доставка по поръчка е необходимо информацията да се запази в
базата данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
от лентата с основните
функционални бутони

2.8.4 Бутон „Документ”
2.8.4.1 Копиране на документ
Копиране съдържанието на друг документ в текущия.
2.8.4.2 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на нова доставка по поръчка, на базата на вече създаден шаблон. При
избиране на тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за
копиране.
2.8.4.3 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

2.8.4.4 Добавяне на редове от поръчката
Тази функция дава възможност за добавяне на редовете от поръчката към доставчик.
2.8.4.5 Добавяне на авансови плащания
Тази функционалност дава възможност да се добави аванса, който е даден на доставчика.
2.8.4.6 Списък детайли на редове
Тази функционалност дава възможност да видим по подробна информация за реда, който сме
избрали.

фиг.86

2.8.5 Бутон Осчетоводяване
2.8.5.1 Осчетоводяване (F6)
Осчетоводяване на документа. Има следните опции:
2.8.5.1.1 Получаване
Получаване на стоката от доставчика.
2.8.5.1.2 Връщане
Връщане на полученото количество (или на част от него) на доставчика (не фактурираното);

2.8.5.1.3 Отказване
Може да се откаже количество от поръчката, което не е получено или е върнато;
2.8.5.1.4 Фактуриране
Фактуриране на полученото количество (или на част от него).
2.8.5.1.5 Получаване и фактура
Получаване и фактуриране на стоката.

2.8.5.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)
Осчетоводяване и печат на формата на документа Опциите са същите като при
„Осчетоводяване“.
След приключване на осчетоводяването на доставка по поръчка, програмата създава два
документа, осчетоводена поръчка доставка и доставка. И двата документа, потребителя може
да види в модул ”Доставки”, папка „История”, менюта „Осч. поръчка доставка” и „Доставки”

2.9 Доставки – Свободна фактура доставка
Списъкът със създадените свободни фактури се визуализира при избиране на модул
„Доставки”, меню „Свободни фактура доставки” (фиг.87)

фиг.87
Тази форма дава възможност за групиране на осчетоводени доставки от тип „Складова
разписка”, които не се включват в ДДС дневниците, в документ, който се включва в ДДС
дневниците. Свободната фактура не променя складовите наличности и не формира задължение.
При записване на свободната фактура програмата генерира номер от брояча на не
осчетоводените документи, който се записва в поле „Към своб. фактура №” във форма
„Осчетоводена доставка”. След осчетоводяване на свободната фактура този номер се замества с
номер от брояча на осчетоводените документи.
От бутон „Документ” се отваря картата на свободна фактура доставка (фиг.88).

2.9.1 Създаване на нова свободна фактура
Възможност за създаване на нов документ или коригиране на вече създаден се извършва от
картата на свободната фактура (Ctrl+Enter).

фиг.88

След отваряне на списъка със свободните доставки и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на Свободна
фактура доставка, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.9.2 Описание на полетата в Свободна фактура доставка (Карта)
2.9.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Подвид документ
Код на подвида документ.
Доставчик (Код)
Код на контрагента.
Доставчик (Име)
Име на контрагента.
Идент. № / ЕГН
Идентификационен номер или ЕГН на контрагента.
ИН по ЗДДС
Идентификационния номер на контрагента по Закона за
ДДС.
Цената вкл. ДДС
Ако е маркирано това поле, стойността в поле „Ед. цена” е
с включен % ДДС.
Дата на документа
Дата на създаване на документа.
Дата на осчетоводяване
Дата на осчетоводяване на документа.
Фактура от доставчик
Номера на фактурата от доставчика.
Дата на осчетоводяване
Датата на осчетоводяване на документа.
Метод на плащане
Избор от номенклатура „Методи на плащане.
Стойност
Стойност на фактурата без включен % ДДС .
Стойност с ДДС
Стойността на фактурата с включен % ДДС.
Валута
Избор от номенклатура „Валути”.

фиг.89
2.9.2.2 Страница „Финансови данни”
Не се вкл. в ДДС дневниците
Указва дали документа да се включи или не в ДДС
дневника Автоматично се маркира от програмата, в
зависимост от избрания код на подвид документ.

Условия на плащане
Дата на падеж
Стойност (LCY)
ДДС (LCY)
Стойност с ДДС (LCY)

Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Автоматично се изчислява от системата, в зависимост от
условието на плащане.
Стойността на фактурата без ДДС % в локална валута.
Стойността на ДДС % в локална валута.
Стойността на фактурата с включения % ДДС в локална
валута.

фиг.90
2.9.1.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Уникален номер, генериран от програмата
Търговец
Избор от номенклатура „Търговци”
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”.
Потребител
Потребителят създал фактурата.
Коментар
Свободен текст.
Описание на ДДС дневник
Свободен текст.

фиг.91

2.9.3 „Бутон Документ“
2.9.3.1 Избор на документи
В редовете на Свободна фактура доставка, могат да бъдат включени не само редове от складови
документи (чрез бутон Документ), но и свободно избрани артикули.
Пример: Свободната фактура доставка за доставчик Аутостар ООД трябва да включва както
редовете на складова разписка No PPI00355, т.е. артикул с код 012032, но и свободно избран
артикул с код 0 250 201 027
От него избираме опцията „Избор на документи” (фиг.92)

фиг.92
На екрана се визуализира форма „Избор на Осч. документи” (фиг.93)

фиг.93
От списъкът с осчетоводените документи, чиито редове ще се включат в свободната фактура
избираме желания документ No PPI00335 с маркиране на поле „Избери” и бутон „ОК”. След
маркиране на документа, от форма „Избор на количество”, програмата дава възможност за
избор:

- Количество по доставка – прехвърля се количеството от осчетоводената складова разписка;
- Количество по документ минус върнато к-во – прехвърля се количеството от осчетоводената
складова разписка, намалено с количеството от КИ направени към фактурата.
След посочване на количеството програмата прехвърля документа с всичките му редове в
Свободна фактура продажба (карта). За да включим и артикул с код 0 250 201 027 във
документа, добавяме нов ред (фиг.94). От бутона за избор в поле „Код” програмата ни
прехвърля във формата на ценовата листа, от където избираме артикул с код 0 250 201 027.

фиг.94
2.9.3.2 Премахни редове от документ
Чрез нея потребителя може да изтрие редове (прехвърлени от складовия документ) от
фактурата. Преди това трябва да е запазил документа и да е маркирал реда, който желае да
изтрие. При избиране на тази опция се визуализира формата с осчетоводените документи
(включени в свободната фактура), където потребителя трябва да избере реда, който желае да
изтрие.Това се извършва с маркиране на поле „Избери” и бутон „ОК” (фиг.95).
Изтриването на свободно вкараните редове се осъществява, като се маркира реда и се използва
бутон „Изтрий” (Shift+Del)

фиг.95
2.9.3.3 Бутон „Запази“
След попълване данните на свободната фактура е необходимо информацията да се запази в
базата данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
функционални бутони.

от лентата с основните

2.9.4 Бутон „Осчетоводи”
Бутон „Осчетоводи” дава възможност за осчетоводяване на свободната фактура доставка.
След приключване на осчетоводяването потребителя може да види осчетоводената фактура в
модул „Доставки”, папка „История”, менюта „Осчетоводени доставки” или „Осчетоводена
свободна фактура доставки”.

2.10 Доставки - Свободно КИ доставка
Списъкът със създадените свободни фактури се визуализира при избиране на модул
„Доставки”, меню „Свободно КИ доставка” (фиг.96)

фиг.96
Тази форма дава възможност за групиране на КИ от тип „Връщане на стока по скл. разписка ”,
които не се включват в ДДС дневниците в документ, който се включва в ДДС дневниците.
Свободното КИ не променя складовите наличности и не формира задължение. При записване
на свободното КИ програмата генерира номер от брояча на не осчетоводените документи,
който се записва в поле „Към своб. КИ №”на форма „Осчет.КИ - доставка”. След
осчетоводяване на КИ този номер се замества с номер от брояча на осчетоводените документи
От бутон „Документ” се отваря картата на свободно КИ доставка (фиг 97).
Възможност за създаване на нов документ или коригиране на вече създаден се извършва от
картата на свободното кредитно известие.

фиг.97

2.10.1 Създаване на ново свободно КИ доставка
След отваряне на списъка със свободните кредитни известия и избиране на бутон „Нов
запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта
на Свободно КИ доставка, чийто полето е необходимо да се попълнят.

2.10.2 Описание на полетата в Свободно КИ доставка (Карта)
2.10.2.1 Страница „Общи данни”
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Подвид документ
Код на подвида документ.
Доставчик (Код)
Код на доставчика.
Доставчик (Име)
Име на доставчика.
Идент. №/ЕГН
Идентификационен номер или ЕГН на доставчика.
Ако е маркирано това поле, стойността в поле „Дост. цена” е
Цената вкл. ДДС
с включен % ДДС.
Към доставка №
Номер на осчетоводената доставка и датата.
Дата на документа
Дата на създаване на документа.
Дата на осчетоводяване
Датата на осчетоводяване на документа.
Кред. Известие от дост. No
Номера на КИ от доставчика.
Метод на плащане
Избор от номенклатура „Методи на плащане”.
Стойност
Стойност на свободното КИ без включен % ДДС .
Стойност с ДДС
Стойността на свободното КИ с включен % ДДС.
Валута
Избор от номенклатура „Валути”.

фиг.98
2.10.2.2 Страница „Финансови данни”
Не се вкл. в ДДС дневник
Указва дали документа да се включи или не в ДДС дневника,

Условия на плащане
Дата на падеж
ДДС дневник доставки

в зависимост от избрания код на подвид документ.
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Генерира се от програмата в зависимост от „Условието на
плащане”.
Начина, по който ще се отрази доставката в ДДС дневника за
покупките.

фиг.99
2.10.2.3 Страница „Други данни”
Абсолютен №
Уникален номер, генериран от програмата
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”
Потребител
Код на потребителят създал свободното КИ.
Коментар
Свободен текст.
Описание ДДС дневник
Свободен текст.

фиг.100

2.10.3 Попълване
Попълването на редовете на Свободно КИ доставка се извършва по аналогичен начин на
попълването на редовете на Свободна фактура доставка.

2.10.4 Други бутони
Функциите на другите бутони в Сеободно КИ доставка е аналогична на бутоните в „Кредитно
известие“

2.11 Доставки – Предложение поръчка към доставчик
2.12 Доставки – Номенклатури
Съдържа всички номенклатури, които имат отношение към модул „Доставки”.

2.12.1 Доставки – Номенклатури – Контрагенти
Списъкът на номенклатурата с контрагенти се визуализира при избиране на модул „Доставки”,
папка „Номенклатури”, меню „Контрагенти” (фиг.3)

фиг.3
В долната част на формата има набор бутони за бърз достъп до определени функции в
програмата, имащи отношение към контрагентите.
2.12.1.1 Бутон „Контрагент”
2.12.1.1.1Карта
Формата „Контрагент (карта)” дава възможност за добавяне и редакция на контрагент.
2.12.1.1.2 Записи
Хронологичен списък на документооборота с контрагента (фиг.81).
Във формата „Записи контрагенти”, бутон „Запис” има следните опции (фиг.10):

фиг.10
2.12.1.1.2.1 Подробен запис
Тази опция отваря форма „Подробни записи за контрагент” (фиг.11), където потребителя може
да разгледа свързаните записи към даден запис за контрагента. Подробните записи могат да се
видят и от формата „Записи контрагенти”, от бутон за избор
на поле „Остатъчна сума”

фиг.11

2.12.1.1.2.2 Записи за свързване
Опцията визуализира възможните записи за свързване към конкретен запис на контрагент
(форма „Връзка на записи за контрагент”) (фиг.12). Желаните записи се избират като се
маркира ръчно поле „Свързан” или чрез ”Бутон ”Функции”, който позволява маркиране или от
маркиране на записите. След избиране на функцията „Осчетоводи връзки”, маркираните записи
се свързват към първоначално избрания запис за контрагент. Резултатът от операцията се
вижда в полета: „Остатъчна сума” и „Отворен” в записите за контрагент, които са били
свързани. Ако за всеки от тези записи задължението след свързване е погасено, в полето
„Остатъчна сума” ще има стойност нула, а поле „Отворен” - ще се отмаркира

фиг.12
2.12.1.1.3 Коментари
Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно
контрагента.
2.12.1.1.4 Продажби
Списък с осчетоводените продажби за съответния контрагент;
2.12.1.1.5 Доставки
Списък с осчетоводените доставки за съответния контрагент;
2.12.1.1.6 Съотв. номера
Възможност за въвеждане на съответстващи номера за контрагент;
2.12.1.1.7 История на контрагент
Списък с документи свързани с контрагента;
2.12.1.1.8 Адреси на доставка
Списък с адресите на местоположенията на контрагента, където може да се достави поръчаната
стока.

2.12.1.1.9 E-Shop потребители
Възможност за въвеждане на нов или разглеждане на вече създадени потребители за
електронния магазин на Монета.

фиг.4
2.12.1.2 Създаване на нов контрагент
След отваряне на списъка с контрагентите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от
лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на контрагента.
За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на доставчик стандартно са
заложени множество полета, които цялостно описват доставчика.

2.12.1.3 Описание на полетата в „Контрагент (карта)
2.12.1.3.1 Страница „ Общи данни ” (фиг.5)
Код

Име

Уникален код за контрагента. Ако не се въведе ръчно,
програмата го генерира автоматично.
Списък с предварително дефинирани параметри за
контрагента. При избор на шаблон, стойностите се
присвояват от съответните полета.
Наименование на контрагента.

Допълнително име

Допълнително описание за контрагента.

Данъчен адрес

Данъчен адрес на контрагента.

Тип контрагент
Салдо доставки

Избор на типа контрагент – клиент, доставчик или
клиент и доставчик.
Задължението към доставчика до момента.

Салдо продажби

Задължението на клиента от продажбите към момента.

Салдо поръчки доставки

Код град

Задължението към доставчика от поръчки доставки
към момента.
Задължението на клиента от поръчки продажби към
момента.
Определя максималното задължение, което
контрагента може да има към фирмата.
Ако контрaгента е физическо лице, в това поле се
записва ЕГН на лицето.А ако е юридическо лице –
идентификационния номер.
Идентификационния номер на клиента по Закона за
ДДС.
Избор от номенклатура „Градове”.

Код държава

Избор от номенклатура „Държави”.

Блокиран

При маркиране на това поле всички операции с този
контрагент са забранени.

Шаблон

Салдо поръчки продажби
Кредитен лимит
Идентификационен номер
ИН по ЗДДС

фиг.5
2.12.1.3.2 Страница „Контакти“
Данните в тази страница дават информация, необходима за връзка с доставчика.

фиг.6

2.12.1.3.3 Страница „Доставки/Продажби” (фиг.7)
Код отстъпка фактура
Избор на код на контрагент, чиято отстъпка ползва
текущият контрагент при продажби.
Група отстъпка за контрагенти В полето се попълва групата за отстъпки, в която
попада контрагента. Избира се от номенклатура
„Групи отстъпки за контрагент”.
Ценова група контрагенти
В полето се попълва групата за цени, в която попада
контрагента. Избира се от номенклатура „Ценови
групи отстъпки”
Търговец
Избор от номенклатура „Търговци”.
Счетоводна група
Избор от номенклатура „Счетоводни групи на
контрагенти”. Избраната счетоводна група
рефлектира върху сметките, по които се
осчетоводяват транзакциите, свързани с контрагента.
Обща бизнес счетоводна
Избор от номенклатура „Общи бизнес счетоводни
група
групи”. Избраната счетоводна група рефлектира
върху сметките, по които се осчетоводяват
транзакциите, свързани с контрагента.
ДДС бизнес счетоводни група Избор от номенклатура „ДДС бизнес счетоводни
групи”. Избраната счетоводна група рефлектира
върху сметките, по които се осчетоводяват
транзакциите, свързани с контрагента.
Разрешава отстъпка
При маркиране на това поле се разрешава ползването
на отстъпка от контрагента при доставка.
Цена вкл. ДДС
Ако е маркирано това поле, при създаване на
документ, касаещ този контрагент, стойността в поле
„Единична цена”/ „Доставна цена” е с включен %
ДДС .

фиг.7

2.12.1.3.4 Страница „Плащания” (фиг.8)
Условия на плащане

Банка (име)

Избор от номенклатура „Условия на плащане”.При
създаване на фактура това условие, автоматично се
присвоява на документа и има отношение към
изчисление датата на падеж.
Банката , с която оперира контрагента.

Банкова сметка

Банковата сметка на контрагента.

Банка (код)

Банката , с която оперира контрагента

ДДС банка (име)

Името на банката, с която контрагента оперира със
сумите по ДДС..
Кодът на банката, с който контрагента оперира със
сумите по ДДС.
ДДС сметката на контрагента.

ДДС банка (код)
ДДС сметка

фиг.8
2.12.1.3.5 Страница „Външна търговия”
От номенклатурата с валути се избира валутата, с която ще работи контрагента.
2.12.1.3.6 Страница „Допълнителни данни” (фиг.9)
Потребител редактирал

Потребителят редактирал данните на контрагента.

Дата последна редакция

Датата на последната редакция.

Глобален номер на локация

Уникален код, идентифициращ контрагента. Използва
се за електронен обмен на документи между фирми в
Европейския съюз.

фиг.9
2.12.1.4 Правила за промяна и изтриване на данни за доставчик
При промяната и изтриване на данни за съществуващи контрагенти трябва да се спазват
следните правила:
Не може да бъде изтрита картата на доставчик, ако за него съществуват записи в базата с
данни;
При прекратяване на работата с доставчика се поставя отметка в полето “Блокиран” от картата
на доставчика;
Кодовете на доставчиците могат да бъдат променяни ръчно, като при промяна на кода,
направените вече записи на доставчика със стария код се прехвърлят към новия.
2.12.1.5 Бутон „Доставки”
2.12.1.5.1 Цени
Възможност за въвеждане на покупни цени на артикули за избрания доставчик, както и
разглеждане на вече въведени такива
2.12.1.5.2 Отстъпка по ред
Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента.
Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул „Доставки”,
папка „Номенклатури”, менюта „Цени –Доставки” и „Отстъпки –Доставки”.

фиг.13
2.12.1.6 Бутон ”Продажби”
2.12.1.6.1 Цени
Възможност за въвеждане на продажни цени на артикули за избрания клиент;
2.12.1.6.2 Отстъпка по ред
Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента
Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул „Продажби”,
папка „Номенклатури”, менюта „Цени – продажби” и „Отстъпки –Продажби”.

фиг.14

2.12.2 Доставки – Номенклатури – Отстъпки – Доставки
2.12.2.1 Определящи фактора при дефинирането на отстъпки – доставки
2.12.2.1.1 Параметрите на артикула
По отношение на артикула отстъпката може да е зададена на ниво артикул, група артикули,
продуктова група, продуктов клас, производител или за всички артикули.
2.12.2.1.2 Параметрите на доставчика
По отношение на доставчика - може да бъде зададена на ниво доставчик, група доставчици или
всички доставчици.
2.12.2.1.3 Период
Освен това отстъпката може да бъде ограничена за период, като се попълнят полетата „Начална
дата”и „Крайна дата”.
2.12.2.1.4 Количество
За количество - при попълване на поле „Мин. Количество” и за мярка - полето „Код мярка”.
2.12.2.2 Приоритети на отстъпките
При създаване на доставка, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които
отговарят на определени условия, с най - голям приоритет е най - конкретната отстъпка,
например такава на ниво Артикул – Доставчик. Следващо ниво на приоритет е отстъпка за
артикул без оглед на избраната опция за доставчик.

фиг.15

2.12.3 Доставки – Номенклатури – Цени Доставки
Въвеждане на различни покупни цени на артикули за избран доставчик.
Има възможност за задаване на начална и крайна дата, мин. количество и мярка, за които се
отнасят посочените цени.
Формата позволява задаване на филтри по Код доставчик и/или артикул.
При дефинирането на доставната цена е необходимо да се избере и ДДС бизнес счетоводната й
група.

фиг.16

2.12.4 Доставки – Номенклатури – Търговци
В тази номенклатура се дефинират данните на търговеца реализирал продажбата, в случай че
той е различен от потребителя, създал продажбата

фиг.17
Възможност за добавяне и редакция на търговец се осъществява чрез бутон ”Карта”

2.12.5 Доставки – Номенклатури – Групи отстъпки за контрагенти
Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на групи отстъпки, които се присвояват на
контрагентите (фиг.19).

фиг.19

2.12.6 Доставки – Номенклатури – Ценови групи контрагенти
Дефиниране на ценови групи, които могат да се присвояват от доставчика. За дадена ценова
група се определя съответна цена за артикул във форма „Цени доставки” (фиг.18).

фиг.18

2.12.7 Доставки – Номенклатури – Подвидове документи
Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на под видовете документи, към които се
създават печатни форми (фиг.21).
За всеки един вид документ в продажби и доставки се дефинира име и код на подвид документ.
Числена серия за осчетоводени документи
Серия за документи
Метод на плащане

Избира се чрез селектор от съответната номенклатура
Избира се чрез селектор от съответната номенклатура
Избира се чрез селектор от съответната номенклатура

Не се вкл. в ДДС дневник

Маркирането на полето указва дали документа да се
включи или не в ДДС дневника

Данъчен код

Попълва се със съответния код, изискван от данъчните
органи.

Данъчен код за анулиран документ

Попълва се със съответния код, изискван от данъчните
органи.

В случай, че за подвида документ е зададена числена серия, то тя се използва за генериране
номерата на осчетоводените и не осчетоводените документи.

фиг.21

2.12.8 Доставки – Номенклатури – Условия на плащане
Дефинират се условия на плащане в дни. Те се използват за изчисляване на дата на падеж в
документите за продажба и доставка (фиг.20).

фиг.20

2.12.9 Доставки – Номенклатури – Методи на плащане
Възможност за дефиниране на метод на плащане, който определя начина на плащане в
документите за продажби / доставки (фиг.22).

фиг.22

2.13 Доставки – История
В папка „История” програмата съхранява всички осчетоводени документи (фиг.101).

фиг.101
При избиране на някое от менютата в тази папка се визуализира списъка с осчетоводените
документи (фиг.102). От бутон „Документ”, потребителя може да види Картата на всеки
документ, както и Навигация на документа (виж „Въведение в модул Доставки”

фиг.102

2.13.1 Доставки – История – Осч.документи за доставки
2.13.2 Доставки – История – Осч.доставки
От картата на Осчетоводена доставка (фиг.103), чрез бутон „Документ” могат да се извършат
следните опции:

фиг.103

2.13.1.1 Навигация
Информация за общите данни и направените записи за всеки осчетоводен документ,
потребителя може да види чрез бутон „Документ”, опция „Навигация на документ”
(фиг.1).

фиг.103
За допълнителни подробности – виж „Монета – общ хелп“
2.13.1.2 Редакция реквизити
С помощта на тази функционалност на програмата, може да редактирате определени полета по
осчетоводеният документ. Отваря Ви се картата на вече осчетоводеният документ с маркирани
полета на които може да правите редакция (фиг.104).

Фиг.104
2.13.1.3 Прикачи файл
Тук може към вече осчетоводеният документ да се прикачи или да запазим/ свалим файл. След
това с помощта на бутона „Запази” Запазваме промените, които сме направили , за да може да
се запишат в базата на програмата (Фиг.105).

Фиг.105

2.13.1.4 Анулиране на документ
Осъществява се след въвеждане на причината за анулиране във форма „Анулиране на
документ” и потвърждение с бутон ОК. (Фиг.106)

Фиг.106
2.13.1.5 Генериране кредитно известие
При избиране на тази опция програмата генерира кредитно известие към доставката, като във
формата на кредитното известие се прехвърлят данните за доставчика и потребителя трябва да
избере подвида на кредитното известие и артикулите, които ще се връщат, след което да
запише кредитното известие чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
и да го осчетоводи (F6).
2.13.1.6 Генериране на плащане
Тази опция прехвърля потребителя във формата на плащания доставки, където потребителя
трябва да избере паричното средство, от което ще се извърши плащането, да го запише и
осчетоводи.
2.13.1.7 Генериране на протокол
При избиране на тази опция програмата генерира протокол към осчетоводеният документ, в
която потребителя трябва да избере само подвида на документа, да я запише и осчетоводи.
2.13.1.8 Бутон „Ред”
От бутон „Ред” , (фиг.107) чрез опцията Разпределение на доп. разход потребителя може да
види реда(овете), върху който е разпределен допълнителния разход (ако има такъв в редовете)

2.13.2 Доставки – История – Осч.складови разписки
чрез бутон Документ, потребителя може да види навигацията на документа.

2.13.3 Доставки – История – Осч.кредитни известия – доставки
чрез бутон Документ, освен навигацията на документа, потребителя може и да го анулира.

2.13.4 Доставки – История – Осч.авансови плащания
2.13.5 Доставки – История – Осч.плащания – доставки
бутон Документ изпълнява опциите: Навигация и Анулиране на документ

2.13.6 Доставки – История – Осч.връщане поръчка - доставки
2.13.7 Доставки – История – Осч.отказване поръчка - доставки
2.13.8 Доставки – История – Осч.поръчка – доставка
2.13.9 Доставки – История – Осч.свободна фактура - доставки
2.13.10 Доставки – История – Осч.свободни КИ - доставки

2.14 Доставки – Настройки
Настройките се визуализират от модул „Доставки” папка „Настройки” и дават възможност за
дефиниране на настройки, имащи отношение към модул Доставки (фиг.108).

фиг.108

2.14.1 Доставки – Настройки – Настройка модул доставки
2.14.1.1 Страница „Общи данни“
Актуализ. на дост. цена

Изч. На средна себестойност
Счетоводна сметка Авансови
плащания.
Транзитна сметка за протокол.

При маркиране на това поле, дост. цена в картата на
артикула се актуализира при всяка нова доставка. В
случай, че в картата на артикула, поле „Разходи за
единица (Средно)” е нула, след доставяне на артикула,
полето присвоява последната доставена цена.
При маркиране на това поле, средната себестойност в
картата на артикула се актуализира при всяка една нова
доставка.
С помощта на бутона за избор ни се отваря сметкоплана
със всички счетоводни сметки и от там може да си
изберем, по коя сметка искаме за се записват Авансовите
плащания.
С помощта на бутона за избор ни се отваря сметкоплана
със всички счетоводни сметки и от там може да си
изберем, по коя сметка искаме за се записват създадените
протоколи по документите в модула.

фиг.109
2.14.1.2 Страница „Номериране“
Числени серии – подразбрани числени серии, които се използват за генериране номера на
документи. Документите имат характеристика „подвид”, която се избира от номенклатура ”Под
видове документи”. За всеки подвид документ в доставка също може да се зададе числена
серия. В случай, че е зададена такава серия, то тя се използва за генериране на номера на
Страница общи данни: (фиг.109)
Актуализ. на дост. цена

Изч. На средна себестойност
Счетоводна сметка Авансови
плащания.
Транзитна сметка за протокол.

При маркиране на това поле, дост. цена в картата на
артикула се актуализира при всяка нова доставка. В
случай, че в картата на артикула, поле „Разходи за
единица (Средно)” е нула, след доставяне на артикула,
полето присвоява последната доставена цена.
При маркиране на това поле, средната себестойност в
картата на артикула се актуализира при всяка една нова
доставка.
С помощта на бутона за избор ни се отваря сметкоплана
със всички счетоводни сметки и от там може да си
изберем, по коя сметка искаме за се записват Авансовите
плащания.
С помощта на бутона за избор ни се отваря сметкоплана
със всички счетоводни сметки и от там може да си
изберем, по коя сметка искаме за се записват създадените
протоколи по документите в модула.

фиг.109
осчетоводени и не осчетоводени документи.

фиг.110

2.14.2 Доставки – Настройки – Настройка доставка печат и
осчетоводяване
Задава се връзката между типа документ и съответния подвид документ с печатната форма,
както и броя копия, кoитo да се печатат (фиг.111).
Чрез поле „Тип документ”, от падащо меню се избира типа на документа, за когото ще се
зададе съответна печатна форма. В поле „Под документ”, от бутон за избор
програмата
прехвърля потребителя във форма Под видове документи, от където се избира подвида на

документа . Също от бутон за избор

, в поле „Форма” се избира формата при печат

, а във

„Вид принт форма” - вида на печатната форма. В поле „Принт форма”, от бутона за избор
програмата прехвърля потребителя във форма Печатни форми, от където се избира печатната
форма. Броят на копията, които ще се печатат се посочват в поле „Брой копия”.

фиг.111

2.15 Доставки - Справки
2.15.1 Доставки – Справки – Доставки на стоки
2.15.2 Доставки – Справки – Доставки на стоки за период
2.15.3 Доставки – Справки – Доставки на стоки по продуктови групи
2.15.4 Доставки – Справки – Доставки на стоки по продуктови класове
2.15.5 Доставки – Справки – Доставки на стоки по производители
2.15.6 Доставки – Справки – Задължения към доставчици
2.15.7 Доставки – Справки – Неизплатени документи за доставка
2.15.8 Доставки – Справки – Неизплатени документи по редове
(Доставки)
2.15.9 Доставки – Справки – Обороти към доставчици
2.15.10 Доставки – Справки – Обороти към доставчици по месеци
2.15.11 Доставки – Справки – Стоки на клиенти по доставка
2.15.12 Доставки – Справки – Доставени стоки по доставчици (уеб
справка)
2.15.13 Доставки – Справки – Оборот по доставчици без ДДС (уеб
справка)

