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10.0 Въведение 
Многофункционално решение с приятен интерфейс за управление на маркетинговата дейност 

и взаимоотношенията с партньорите.  

Монета CRM е незаменим помощник при създаване на обширна база данни за настоящите и 

бъдещи клиенти, организиране на работния процес, изготвяне на планове за бизнес 

мероприятия, работни срещи, списъци със задачи и др.  

10.1 Сервизно разписание 

10.2 Маркетинг – Възможности 
Списъкът с Възможности  се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, меню 

„Възможности”.  

 

Фиг.21 

 

Фиг.22 



10.2.1 Създаване на нова карта „Възможност“ 

След отваряне на списъка с Възможности и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, се създава нова Възможност. Фиг.23 

 

Фиг.23 

10.2.2 Описание на полетата за попълване 

10.2.2.1 Общи данни 

Възможност  Възвежда се от потребителя, кратко описание на възможността. 

Тип  Възможност за избор от падащо меню, избира се от потребителя. 

Търговец (Име)  
Избор от номенклатура „Търговци”, търговеца, който ще осъществи 
възможността. 

Източник  Възможност за избор от падащо меню, избира се от потребителя. 

Относно  
Избор от падащо меню, избира се от потребителят Контакт / 
Контрагент. 

Относно описание  Избор от потребителят, от номенклатура „Контакти”. 

Кампания  
Избор от номенклатура „Кампании”, ако дадената възможност ще 
бъде включена в кампания. 

Очаква крайна дата  Въвежда се от потребителят, крайна дата на дадената възможност. 

Текущ етап  
Избор от падащо меню, имаме възможност за избор от няколко 
възможности. 

Следващ етап  Кратко описание на следващ етап, въвежда се от потребителя. 

Сума  Въвежда се от потребителя, сумата на дадената възможност. 

Вероятност %  Въвежда се от потребителят, вероятност за успех на дадената 
възможност. 

Описание  Възможност за въвеждане на кратко описание към възможността. 

 



10.2.3 Бутон „Функции” Фиг.23 

10.2.3.1 Дейност 

Тази функционалност ни дава възможност да отворим картата на вече съществуваща дейност 

към тази възможност (ако към дадената възможност е създавана дейност ).  

10.2.3.2 Създаване на дейност  

Тази функционалност ни дава възможност за директно  създаване на дейност към дадената 

възможност. 

10.3 Маркетинг – Дейности 
Списъкът с Дейности се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, меню „Дейности”. 

 

Фиг.24 

 

Фиг.25 

10.3.1 Създаване на нова „Дейност“ 

След отваряне на списъка с Дейности и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

Основните функционални бутони, програмата отваря карта на Дейности. За коректното 

проследяване на процесите в системата, в картата на Дейности стандартно са заложени 

множество полета, които цялостно описват Дейността. Фиг.25 



 

Фиг.26 

10.3.2 Описание на полетата за попълване 

10.3.2.1 Страница „Общи данни” 

10.3.2.1.1. Общи ... 

Възможност (задължително поле)  Възвежда се от потребителя, кратко описание на 
възможността. 

Тип  Избор от падащо меню, имаме възможност за избор от 
няколко възможности. 

Тема  Кратко описание на темата, въвежда се от потребителят. 

Относно  Избор от падащо меню, имаме няколко възможности. 

Относно описание  Избор от номенклатура „Контрагенти”. 

Отговорен служител  Избор от номенклатура „Търговци”. 

Място на срещата  
Възможност за въвеждане на свободен текст, описващ 
мястото където ще се състои срещата. 

Приоритет  Възможност за избор от падащо меню. 

Статус  Генерира се от програмата. 

Времетраене (часове)  Въвежда се от потребителят времето, което ще ни отнеме 
срещата. 

Времетраене (минути)  Въвежда се от потребителят времето в минути, което ще ни 
отнеме срещата. 



Код на кампания  Избор от номенклатура „Кампании”, ако дадената дейност 
е включена в кампания. 

Платим 
При маркиране от потребителят на това поле, дава 
информация дали осъществяването на тази дейност е 
платима или не платима от клиента. 

 

10.3.2.1.2 График ... 

Подсети  При маркиране на полето за подсещане за 
дата и час на създадената дейност. 

Покажи в календара  При маркиране на полето, за да  показва 
дадената дейност в календар дейности. 

Цял ден  При маркиране на полето, за да ни подсеща 
през целият ден с датата на дейността. 

10.3.3 Бутон „Създай напомняне“ 

От бутона „Създай напомняне”   , тази функционалност дава възможност за 

създаване на напомняне. Необходимо е да попълним информацията за дата, начален час и 

краен час през който да ни напомня за дейността. Фиг.27 

 

Фиг.27 

10.3.4 Бутон „Документ” Фиг.26 

10.3.4.1 Прикачени файлове  

Тази функционалност дава възможност за прикачване или сваляне на файлове към 

създадената дейност. 

10.3.4.2 Генериране на журнал към проект  

Тази функционалност ни дава възможност за директно генериране на Журнал към проекти от 

създадената дейност. 



10.4 Календар сервизно разписание 

10.5 Маркетинг – Календар дейности 
Списъкът с „Календар Дейности” се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, меню 

„Календар дейности”. Фиг.28 

 

Фиг.28 

10.5.1 Създаване на нова дейност в „Календар дейности”  

10.5.1.1 Начин 1 за Създаване на нова дейност в „Календар дейности” Фиг.29 

След отваряне на списъка с Календар Дейности и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   

от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта Дейности. За 

коректното проследяване на процесите в системата, в картата на Дейности стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват Дейността. 

10.5.1.2 Начин 2 за Създаване на нова дейност в „Календар дейности” 

За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от 

календара, избор добавяне на запис и се отваря карта, в която е необходимо да попълните: 

заглавие и описание на вашият коментар,  приключвате операцията със запис. Фиг.29 



Фиг.29 

10.5.2 Описание на полетата за попълване на нова дейност 
За попълване на Дейност (карта) виж меню „Дейности” Фиг.30 

Фиг.30 



10.5.3 Календар – опции 

10.5.3.1 Период 

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, седмица или 

месец.  Фиг.31 

 

Фиг.31 

10.5.3.2 Изглед 

Възможност за различен изглед на страницата: хоризонтален или вертикален, както и да 

изберете фонов цвят и цвят на шрифта. 

10.6 Маркетинг – Календар обекти 
Това е календар и мениджър на задачи в едно, което означава че програма Ви позволява  да 

маркирате дати в нейния безкраен календар спрямо зададения обект, да си водите бележки с 

информация за предстоящи събития, задачи за вършене и да избирате фонов цвят и цвят на 

шрифта; както и да видите бележки за отминали събития. Фиг.32  

10.6.1 Създаване на нов запис 
За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от 

календара, избор добавяне на запис и се отваря карта фиг.33.  

10.6.2 Описание на полетата за попълване  

Заглавие   

Описание   

Обект За който се отнася въведената информация 

 



 

Фиг.32 

10.6.3 Бутон „Запази“ 
 Необходим е за успешно запазване на записа.  

10.6.4 Опции  

10.6.4.1 Изглед  

Избор между хоризонтален или вертикален 

10.6.4.2 Филтър  

Да покаже всички или избрани обекти. 

10.6.4.3 Период 

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, седмица или 

месец.   



 

Фиг.33 

10.7 Маркетинг – Календар ресурси 
Календар, който помага за разпределяне задачите на отделните ресурсите  

10.7.1 Създаване на нов запис 
За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от 

календара, избор добавяне на запис и се отваря карта 

10.7.2 Описание на полетата за попълване  

Заглавие   

Описание   

Ресурс За който се отнася въведената информация 

10.7.3 Бутон „Запази“ 
 Необходим е за успешно запазване на записа.  

10.7.4 Опции  

10.7.4.1 Изглед  

Възможност за различен изглед на страницата: хоризонтален или вертикален, както и да 

изберете фонов цвят и цвят на шрифта. 



10.7.4.2 Период 

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, седмица или 

месец.   

 

Фиг.34 

10.8 Маркетинг – Кампании 
Списъкът с „Кампании” се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, меню 

„Кампании”. Фиг.35 

 

Фиг.35 

10.8.1 Създаване на нова кампания 

След отваряне на списъка с Кампании и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата 

с Основните функционални бутони, програмата отваря карта Кампании. За коректното 

проследяване на процесите в системата, в картата на Кампании стандартно са заложени 

множество полета, които цялостно описват дадената Кампания. Фиг.36 



 

Фиг.36 

10.8.2 Описание на полетата за попълване (Фиг.37) 
 

 

Фиг.37 

10.8.2.1 Страница „Общи данни” 

Код (задължително поле) Въвежда се от потребителят. 

Име  Въвежда се от потребителят, кратко описание на кампанията. 

Търговец име  Избор от номенклатура „Търговци” 

Статус  Избор от падащо меню. 

Тип Избор от падащо меню. 

Начална дата  Въвежда се начална дата на Кампанията. 

Крайна дата  Въвежда се крайна дата на Кампанията. 



Дата на създаване  
Генерира се от програмата /дата на която е създаден 
документа за съответната кампания/ . 

Тип  
Избор от падащо меню, имаме възможност за избор от 
няколко възможности 

Цел код  
Избор от номенклатура „Целеви групи”/ „Контрагенти” или 
„Контакти”. 

10.8.2.2 Страница „Детайли” 

Цел Въвежда се от потребителят. 

Описание  Въвежда се от потребителят. 

 

 

Фиг.38 

10.8.2.3 Страница „Допълнителни данни” Фиг.39 

Бюджет  
Въвежда се от потребителят, сума с която разполагаме за 
осъществяването на дадената кампания. 

Очакван приход  
Въвежда се от потребителят, сумата която се очаква да 
спечели фирмата, при осъществяването на кампанията. 

Действителни разходи  
Генерира се от програмата, при реализиране на 
кампанията. 

Очакван разход  
Въвежда се от потребителя, сума очакван разход при 
реализиране на кампанията. 

 



 

Фиг.39 

10.8.3 Бутон „Функции” Фиг.40 

10.8.3.1 Създай дейност  

Директно създаване на дейност от картата на дадената „Кампания”. 

Фиг.40 



10.9 Маркетинг – Персонален календар (фиг41) 
Календар, който помага за разпределяне на личните задачи. 

10.9.1 Създаване на нов запис 
За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от 

календара, избор добавяне на запис и се отваря карта 

10.9.2 Описание на полетата за попълване  

Заглавие   

Описание   

10.9.3 Бутон „Запази“ 
 Необходим е за успешно запазване на записа.  

10.9.4 Опции  

10.9.4.1 Изглед  

Възможност за различен изглед на страницата: хоризонтален или вертикален, както и да 

изберете фонов цвят и цвят на шрифта. 

10.9.4.2 Период 

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица,  или месец.   

Фиг.41:

 



10.10 Маркетинг – Номенклатури 
Съдържа всички номенклатури, които имат отношение към модул „Маркетинг”. 

Списъкът на номенклатурата с Контрагенти / Контакти / Търговци / Екипи / Целеви групи / 

Области на работа и Характеристики се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, 

папка „Номенклатури”. Фиг.1 

 

Фиг.1 

10.10.1 Маркетинг – Номенклатури – Контрагенти 
Списъкът на номенклатурата с контрагенти се визуализира при избиране на модул 

„Маркетинг”, папка „Номенклатури”, меню „Контрагенти”. Фиг.2 

В долната част на формата има набор от бутони за бърз достъп до определени функции в 

програмата, имащи отношение към контрагентите. 

 

Фиг.2 

10.10.1.1 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. 

10.10.1.2 Описание на полетата за попълване 

Виж Модул „Доставки”, папка „Номенклатури”, меню „Контрагенти”. 

10.10.1.3.Бутон „Контрагент”  

10.10.1.3.1Карта  

Формата „Контрагент (карта)” дава възможност за добавяне и редакция на контрагент.  

10.10.1.3.2 Записи  

Хронологичен списък на документооборота с контрагента. 

10.10.1.3.3 Коментари  

Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно 
контрагента. 

10.10.1.3.4 Продажби  

Списък с осчетоводените продажби за съответния контрагент;  

10.10.1.3.5 Доставки  

Списък с осчетоводените доставки за съответния контрагент;  

10.10.1.3.6 Съотв. номера  

Възможност за въвеждане на съответстващи номера за контрагент;  

10.10.1.3.7 История на контрагент  

Списък с документи свързани с контрагента;  

10.10.1.3.8 Адреси на доставка  

Списък с адресите на местоположенията на контрагента, където може да се достави 
поръчаната стока.  

10.10.1.3.9 E-Shop потребители  

Възможност за въвеждане на нов или разглеждане на вече създадени потребители за 
електронния магазин на Монета. 

10.10.2 Маркетинг – Номенклатури – Контакти 
Списъкът на номенклатурата с контакти се визуализира при избиране на модул „Маркетинг”, 

папка „Номенклатури”, меню „Контакти”. 

В долната част на формата има набор от бутони за бърз достъп до определени функции в 

програмата, имащи отношение към контактите. Фиг.3 / Фиг.4 

10.10.2.1 Създаване на нов „Контакт“ 

След отваряне на списъка с контактите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата 

с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на контакта. 

За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на контакта стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват контакта. 



10.10.2.2 Описание на полетата за попълване 

 

Фиг.5 

10.10.2.1.1 Страница „Общи данни” 

10.10.2.1.1.1 Общи ... 

Код  
Уникален код за „Контакта” / документа /. Ако не се 
въведе ръчно, програмата го генерира автоматично. 

Име  
От падащото меню, може да изберем г-н, г-жа, г-ца, д-р и 
проф. Вписване на Собствено име на клиента. 

Презиме  Въвеждане от потребителят. 

Фамилия  Въвеждане от потребителят. 

Фирма име  Въвеждане от потребителят. 

Длъжност  Въвеждане от потребителят. 

Търговец  Избор от номенклатура „Търговци” 

Домашен  Въвеждане от потребителят. 

Мобилен  Въвеждане от потребителят. 

Служебен  Въвеждане от потребителят. 

Факс  Въвеждане от потребителят. 

Не звъни (Задължително поле) 
Ако не е отметнато това поле, може да се свържем с 
клиента, на посочените телефонни номера. 

Отдел  Въвеждане от потребителят, отдела от който е клиента. 

Зона на Работа  Избор от номенклатура „Област на работа” 



10.10.2.1.1.2 Адрес ... 

Град  Избор от номенклатура „Градове” 

Адрес  Въвежда се от потребителят. 

Пощенски код Въвеждане от потребителят. 

Град 2  Избор от номенклатура „Градове” 

Адрес 2 Въвеждане от потребителят. 

Пощенски код (друг)  Въвеждане от потребителят. 

 

10.10.2.1.1.3 Интернет ... 

E-mail Въвежда се от потребителят. 

E-mail 2 Въвежда се от потребителят. 

Интернет страница Въвежда се от потребителят. 

Не пращай e mail  
Ако не е отметнали това  полето „Не пращай е mail”, може да изпращаме 
поща на посочените е-mail адреси. 

 

10.10.2.1.2 Страница „Характеристики” 

Маркиране на дадените възможности, това се използва, като допълнителна информация за 

новият контакт. Фиг.6 

 

Фиг.6 

10.10.2.1.3 Страница „Други” Фиг.7 

Източник ( Задължително поле ) Имаме възможност на избор от падащо меню. 

Код на кампанията  Избор от номенклатура „Кампании”. 

Асистент  Въвежда се от потребителят, като допълнителна 
информация. 

Асистент телефон Въвежда се от потребителят 

Потребител  Генерира се от програмата, дава информация за това, кой е 
въвел даденият контакт. 

Дата на създаване  
Генерира се от програмата, дата на въвеждане на контакта. 

 



Фиг.7 

10.10.2.3 Бутон „Карта“ 

Отваряне на картата с контакти. 

 

Фиг.3 



 

Фиг.4 

10.10.2.3 Бутон „Функции“ 

10.10.2.3.1 „Възможност” 

10.10.2.3.2 „Дейност” 

10.10.2.3.3 Създай контрагент 

10.10.2.3.4 „Създай Възможност” 

10.10.2.3.5 „Създай Дейност”  

10.10.2.3.6 Изпрати e Mail. 

10.10.3 Маркетинг – Номенклатури - Търговци  
В тази номенклатура се дефинират данните на търговеца реализирал продажбата, в случай, че 

той е различен от потребителя, създал продажбата 

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

 



Фиг.8 

10.10.3.1 Създаване на нова карта на търговец 

След отваряне на списъка с търговците и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата 

с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на търговеца. 

За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на търговеца стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват търговеца. 

10.10.3.2 Описание на полетата за попълване 

10.10.3.2.1 Страница „Общи данни” Фиг.9 

Id на записа (задължително поле)  Уникален код за „Търговец” / документа /. Въвежда се от 
потребителят. 

Име (задължително поле)  Въвежда се от потребителя, името на търговеца. 

Работа  Въвежда се от потребителят, област в която работи 
търговеца. 

Комисионна  
Въвежда се от потребителят, процентно съотношение на 
комисионната, която получава, при извършване на 
продажби. 

Телефонен номер  Въвежда се от потребителят. 

Адрес  Въвежда се от потребителят. 

E-mail Въвежда се от потребителят. 

Име на екип  Избор от номенклатура „Екипи”, даденият търговец в кой от 
екипите участва. 

Обслужващ обект  Избор от номенклатура „Обекти”. 

Блокиран  Ако полето не е маркирано, това означава, че конкретният 
търговец е активен.  

Фиг.9: 

 



10.10.3.3 Бутон „Продажба” Фиг.10 

 

Фиг.10 

10.10.3.3.1 Комисионни  

Тази функция ни дава възможност да въведен, комисионна на всеки един търговец и да му 

зададем критерии. При изпълнение на зададените критерии, търговеца ще получи зададената 

комисионна. Фиг.11 

При продажба на минимално количество от 50 бр. от посочените артикули, за периода от 

01.05.2012 до 31.05.2012 г. Търговец с код 0002 – Иван Иванов, ще получи комисионна от 5 %.  

 

Фиг.11 

10.10.4 Маркетинг – Номенклатури – Екипи 
Възможност за добавяне и редакция на екипи се осъществява чрез бутон ”Карта” Фиг.12 



 

 

Фиг.12 

10.10.4.1 Създаване на нов екип 

След отваряне на списъка с екипите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

Основните функционални бутони, програмата отваря карта на екипа. За коректното 

проследяване на процесите в системата, в картата на екипа стандартно са заложени множество 

полета, които цялостно описват екипа. Фиг.13 

10.10.4.2 Описание на полетата за попълване 

Име (задължително поле)  Въвежда се от потребителят, името на екип. 

Ръководител име  Избор от номенклатура „Търговци”, име на ръководителят 
на екипа. 

 

 

Фиг.13 



10.10.5 Маркетинг – Номенклатури – Целеви групи 
Възможност за добавяне и редакция на екипи се осъществява чрез бутон ”Карта” 

 

Фиг.14 

10.10.5.1 Създаване на нова целева група 

След отваряне на списъка с Целевите групи и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на Целеви групи. За 

коректното проследяване на процесите в системата, в картата на Целевите групи стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват Целевите групи. 

10.10.5.2 Описание на полетата за попълване 

10.10.5.2.1 Страница „Общи данни” Фиг.15 

 

Фиг.15 



Име  Въвежда се от потребителят 

Описание  
Въвежда се от потребителят, допълнително описание. Какво 
ще включва конкретната целева група. 

Редове    

Тип  
От падащото меню имаме възможност да въведем, 
контрагент или Контакт. 

Цел код  
Избор от номенклатура „Контрагенти” или избор от 
номенклатура „Контакти”. 

 

10.10.5.3 Бутон „Запази“ 

След попълване данните е необходимо  информацията да се запази в базата данни. Това става 

чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони. 

10.10.6 Маркетинг – Номенклатури – Области на работа 

10.10.6.1 Създаване на нова област на работа 

След отваряне на списъка с Области на работа и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, се създава нова Област на работа. 

10.10.6.2 Описание на полетата за попълване 

 

Фиг.16 

10.10.6.3 Бутон „Запази“ 

След попълване данните е необходимо  информацията да се запази в базата данни. Това става 

чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони. 

10.10.7 Маркетинг – Номенклатури – Характеристики 

10.10.7.1 Създаване на нова „Характеристика“ 

След отваряне на списъка с Характеристиките и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, се създава нова Характеристика. 



10.10.7.2 Описание на полетата за попълване 

 

Фиг.17 

10.10.7.3 Бутон „Запази“ 

След попълване данните е необходимо  информацията да се запази в базата данни. Това става 

чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони. 

10.11 Маркетинг - История 

10.11.1 Маркетинг – История – Изпратени e-mail-ли 
Тази функционалност дава възможност да се проследи ДО кого и ОТ кого е изпратен e-mail, 

относно I съобщението,което се съдържа в e-mail. Както и ако има прикачени файлове към e-

mail. 

 

Фиг.20 

10.12 Маркетинг – Настройки 

10.12.1 Маркетинг – Настройки – Настройки CRM 
От модул „Маркетинг”, папка „Настройки” се дефинират Настройки CRM в Монета. 



 

Фиг.18 

10.12.1.1 Описание на полета за попълване  

Числени серии 

Подразбрани числени серии, които се използват за 
генериране номера. Избор от номенклатура 
„Числени серии“ чрез селектор  

Фиг.19 

 

Фиг.19 

10.13 Маркетинг – Справки 
Тази функционалност ни дава възможност за изготвяне на справка, за осъществените вече 

„Дейности” и  „Кампании”. 

10.13.1 Маркетинг– Справки – Дейности 
Справката показва броят на извършените дейности за всеки търговец. Фиг.42 

 



 

Фиг.42 

 

Фиг.43 

10.13.2 Маркетинг – Справки – Кампании 
Справката показва всички кампании и броят дейности към тях.  


