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I. Въведение

1.Общи характеристики на програмния продукт EJ „BONA -
СУПТО“
Програмният продукт за управление на продажбите в търговски обекти на фирма

„Приложни информационни системи“ ООД, с търговско наименование EJ „BONA - СУПТО“ и
кратко наименование BONAs, е предназначен да обслужва търговската дейност в малки и средни
търговски обекти, складове и фирми, които извършват дейност (продават стоки и/или услуги), за
която получават възнаграждения и/или плащане от клиентите на място в търговския обект в брой
или чрез карти. С други думи – обекти, които извършват продажби в брой.

EJ „BONA — СУПТО“ e софтуер за управление на продажбите в търговския обект, при
спазване на изискванията на „НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ
И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ
ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ.
ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)“

BONAs може да обслужва пълният обем от функционалности на издаването по
законосъобразен начин на всички видове документи, обслужващи процеса по извършването на
продажби в търговски обекти. Когато продажбите в търговските обекти (ТО) се извършват в брой,
задължително се издават фискални бонове. Формалният законов начин на удостоверяването на
продажби в брой е чрез издаването от продавача на документи (фактури) с придружаващи ги
фискални бонове (обикновено когато се извършват продажби с юридически лица) или с издаването
на касови фискални бонове (обикновено когато се продава на неюридически лица – „населението“).
Когато се издават фискални бонове се подразбира, че това става посредством фискално устройство.
В практиката продавачът, когато извършва продажби в брой, може да издава:

- фактури с фискални бонове (ФБ);
- касови фискални бонове (КФБ);
- фактури с фискални бонове (ФБ) и касови фискални бонове (КФБ).

Конфигурацията от компютърно устройство, включеното към него фискално устройство и
инсталираната на компютъра програмата система BONAs ще наричаме: „Софтуер за управление
на продажбите в търговски обекти BONAs“. Нататък в документацията ще считаме, че
означенията EJ „BONA СУПТО“, „BONAs“ и „EJ BONAs“ са еквивалентни и означават едно и
също.

Поради различния характер на стоките в ТО или Фирмата в настоящето ръководство ще ги
наричаме с по-общото наименование „Стоково-материални ценности“ (СМЦ).

Програмният продукт EJ BONAs е подходящ за всички търговски обекти и фирми,
извършващи продажба на стоки и услуги в брой и/или по банков път.

Настоящето ръководство служи за:

- Самостоятелно обучение за работа с програмния продукт EJ BONAs;
- Осигуряване на бърз старт на работа с EJ BONAs;
- Указване на потребителя как се създава структура на стоките и/или услугите на

търговския обект/фирмата.
- Показва по достъпен и нагледен начин работата с документи - фактури, фактури с

фискални бонове, касаещи продажбата на стоките или извършваните услуги от
търговския обект или фирмата.
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- Описва начина на генериране и извеждане на разнообразни справки, включително
всички справки, произтичащи от изискванията на Наредба № Н-18.

Технологични характеристики на EJ „BONA СУПТО“
- Единна структура на стоките в склада на фирмата.
- Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на „мишка“.
- Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
- Подробна контекстна помощна документация.
- Собствен визуализатор на справки и отчети.
- Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
- Изградена сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
- Отдалечена поддръжка.
- Собствена система за управление на базата данни.
- EJ BONAs е изграден с програмна среда за разработка на програмни продукти

ArmSBuilder.
- Системата няма особени изисквания към хардуера, на който работи, както и към

обкръжаващата я софтуерна среда.

2. EJ „BONA - СУПТО“

BONAs се инсталира на компютърното устройство. В този момент програмата се намира в
състояние на „първоначално влизане“ и очаква потребителят да зададе параметрите за включване
на фискално устройство. След успешното задаване на системните параметрите и параметрите на
ФУ може да се обслужват извършваните продажби в търговския обект.

BONAs се активира за работа, когато:
- към компютъра има включено фискално устройство (независимо дали ЕКА или ФП).

Програмата поддържа касовите апарати и фискалните принтери произведени от Датекс
ООД и Daisy Tech, които отговарят на изискванията на НАП;

- има подадена декларация за регистрация в НАП на СУПТО от управителя на ТО и
данните от декларацията и разрешението за регистрация от НАП са въведени в BONAs
(„Фирмени данни и параметри“ >> „Фирмени данни“ >> „регистрация на ФУ“);

- системата установи наличието на ФУ към компютъра, което отговаря по регистрационен
номер с този на въведения в системата от потребителя и има съвпадение на
астрономическата дата за страната (установена по Интернет, ако има включен такъв), с
датата на ФУ и датата на компютъра.

При работа системата:
- поддържа и отговаря на всички изисквания залегнали в Наредба № Н-18;
- следи потребителя на BONAs да не може да наруши или избегне законовите разпоредби

при правенето на продажби в ТО, където се работи със системата;
- поддържа много допълнителни функционалности, които подпомагат и автоматизират

продажбите в ТО и съпътстващите ги непосредствено дейности.

Всяка продажба формално се свежда до следната поредица от стъпки:
- всяка продажба има начало (начална дата);
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- работи се по изготвяне, уточняване и финализиране на продажбата;
- всяка продажба има край (крайна дата);
- по всяка продажба има плащане (освен ако не е анулирана);
- плащането на продажбите „в брой“ става с издаването на фискален бон, при другите

начини  плащането е по банков път;
- възможно е някои продажби да се коригират след тяхното приключване. Това става с

издаването на кредитни/дебитни известия към конкретните фактури и издаването на
сторно/нов фискален бон при плащане „в брой“.

Често времето в началото и края на продажбата почти не се различава, например, при
продажбата на каса в магазин – времето на започване на маркирането на стоките (начало на
продажбата) и времето на издаване на КФБ (край на продажбата) се различава със секунди или
минути. Има обаче и практически варианти, когато между началото и края на продажбата може да
минат дни и седмици, а може и съвсем да не се завърши продажбата - например, когато е издадена
само проформа фактура и след това сделката не се продължава.

Една от основните цели при изграждането на BONAs е информационното осигуряване и
максимално автоматизиране на тези дейности при стриктно спазване на нормативната уредба и
законодателството на Република България.
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II. Инсталация на EJ BONAs, първоначално
стартиране и настройки

1. Инсталация
1.1. Инсталация - основни насоки
Инсталирането на Софтуера за управление на продажбите в търговските обекти EJ BONAs

се извършва чрез инсталатора EJ_Installer_BONAs.exe (фиг. 1). Инсталаторът може да бъде свален
от интернет страницата https://www.ejsystem.bg/product/ej-bonas/.

Свалянето на инсталатора се осъществява с натискането на бутона „Инсталация“ – това
действие извиква инсталиращия файл EJ_Installer_BONAs.exe, който потребителят трябва да
запише на произволно място в диска на компютъра и след това да го стартира.

Задачата на инсталатора е да свали всички необходими за работата на програмния продукт
файлове от сървъра на „Приложни Информационни Системи“ ООД и да ги инсталира на компютъра
на потребителя. Освен това той се използва и за обновяването на вече съществуващи инсталации.

фиг. 1. Прозорец на инсталатора на EJ BONAs

1.2. Минимални изисквания за инсталиране на EJ BONA-s

- Компютърът да бъде свързан с Интернет.
- Да има достъп до сайта http://www.ejsystem.bg/ – ако във вашата локална мрежа има

ограничения на достъпа до някои сайтове, е необходимо да се осигури достъп до сайта с
инсталационните файлове,  както за самия инсталатор (EJ_Installer_BONAs.exe), така и
за изпълнимия файл на продукта (BONAS.exe).
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- Наличие на около 300 MB свободно дисково пространство.
- Няма особени изисквания към компютърната конфигурация, на която ще работи

програмният продукт.
- От ергономични съображения препоръчваме работата с Full HD монитори (минимална

резолюция на екрана 1280 × 720).
- Допустими за работа са всички версии на операционната система Windows, започвайки

от Windows 7 (Windows 7,8,10).

1.3. Постъпково описание на инсталацията на EJ BONA-s
Преди началото на същинската инсталация на продукта е необходимо да се въведат в

прозореца на инсталатора някои данни за настройка – име на потребителя, населено място, адрес,
e-mail и телефон. След като данните са въведени, трябва да се натисне бутона „Инсталиране“ за
стартиране на инсталацията (фиг. 1).

ВАЖНО! В прозореца на инсталатора в поле „E-mail адрес“ трябва да се въведе истински e-
mail адрес, защото на него ще бъде изпратено писмо с автоматично генерирани
потребителско име и парола за първоначален вход в инсталираната система!

Инсталирането се извършва в 7 стъпки:
Стъпка 1: Изберете папката, в която да бъдат поставени всички файлове на програмния

продукт. За тази цел натисне бутона „Избор …“. В появилия се диалогов прозорец (фиг. 2), изберете
папката, в която да бъдат разположени всички файлове на програмата.

Папките са разположени в дървовидна структура. За преглед на съдържанието на дадена
папка, е необходимо да натиснете върху стрелкичката вляво от папката (в някои операционни
системи се показва знак „+“). След като намерите необходимата папка, натиснете с мишката върху
нея (маркирайте я) и след това натиснете върху бутона „OK“. С това диалоговият прозорец се
затваря и пътят до избраната папка се появява в полето отляво на бутона „Избор…“.

фиг. 2. Диалогов прозорец за избор на папка за инсталиране на програмата



10

В посочената папка ще бъде създадена нова папка – „EJ_BOS“, в която ще бъдат поставени
всички необходими за работата на софтуера файлове, а така също ще бъдат записвани данните и
настройките от работата на системата.

Ако в избраната папка вече съществува стара инсталация на програмата, то при натискането
върху „OK“ ще се появи съобщение, предупреждаващо за това (фиг. 3). След потвърждаване на
съобщението може да изберете друга папка или да продължите инсталацията в същата папка
(програмният продукт просто ще бъде обновен).

фиг. 3. В избраната папка вече има стара инсталация на програмата

Стъпка 2: Въведете фирмените данни за потребителя на програмата. Задължително
въведете истински e-mail адрес, защото на него ще бъде изпратено писмо с автоматично
генерирани потребителско име и парола, които ще трябва да въведете впоследствие при
първоначалното стартиране на инсталирания програмен продукт!

Стъпка 3: Посочете дали да се изведе икона за програмата на работния плот (Desktop). Това
става чрез маркиране на кутийката, разположена над бутона „Инсталиране“. Ако кутийката се
демаркира, то на работния плот няма да бъде създадена препратка към програмата и тя ще може да
бъде стартирана само от папката, в която е била инсталирана.

Стъпка 4: Натиснете бутона „Инсталиране“. При това, ако е била избрана папка, в която
вече има стара инсталация на програмата, то се появява диалогов прозорец, който изисква
потвърждение за обновяването на продукта (фиг. 4). При натискане на бутона „Yes“, инсталацията
продължава и старата програма се обновява. Ако натиснете бутона „No“, то инсталацията се
прекратява.

фиг. 4. Диалогов прозорец за потвърждение обновяването на продукта

Стъпка 5: Инсталацията на EJ BONAs продължава с преглед на лицензионното
споразумение за използване на продукта. На екрана се появява диалоговият прозорец
„Лицензионно споразумение“ (фиг. 5), в който са описани условията за използване на програмата.
За да прегледате цялото съдържание на Лицензионното споразумение, използвайте стрелките и
плъзгача, разположени в десния край на текстовото поле. Инсталацията може да продължи само
ако сте съгласни с условията на Лицензионното споразумение. Това се посочва чрез натискане на
бутона „Приемам“ в долната част на диалоговия прозорец. При натискане на бутона „Отказ“
инсталацията се прекратява.
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фиг. 5. Диалогов прозорец за преглед на Лицензионното споразумение

Стъпка 6: След натискане на бутона „Приемам“ започва свалянето на необходимите
файлове и инсталирането им на компютъра. Информация за процеса на сваляне и инсталиране се
извежда в текстовото поле и в пълзящите индикатори, разположени под бутона „Инсталиране“. В
края на инсталацията се показва съобщение, което Ви информира за изпратените на електронната
поща потребителско име и парола за първоначален вход в системата (фиг. 6). Натиснете върху
бутона „OK“ за да го затворите.

фиг. 6. На посочената електронна поща са изпратени потребителското
име и парола за първоначално влизане в системата

Стъпка 7: Готово - EJ BONAs е инсталиран. Натиснете върху бутона „Изход“ за затваряне
на прозореца на инсталатора (фиг. 7).
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фиг. 7. Програмният продукт е инсталиран успешно

1.4. Грешки
При инсталирането на програмния продукт е възможно да възникнат грешки. Те се

съпровождат със съответното съобщение, което се появява на екрана (фиг. 8). Голяма част от
грешките се дължат на проблеми с Интернет. Така например е възможно интернет доставчикът
временно да е прекъснал достъпа Ви до Интернет, възможно е инсталационният сървър временно
да не е достъпен (заради обновяване на данните, претоварване), също така е възможно да е
изключен мрежовият кабел на компютъра Ви. В голяма част от случаите това е временно явление.
Ето защо при настъпване на подобен вид грешка е препоръчително да бъде направен нов опит за
инсталиране след няколко минути.

фиг. 8. Пример на съобщение за възникнала грешка
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2. Първо стартиране на EJ BONAs
2.1. Първоначален вход в системата
При инсталиране на EJ BONAs автоматично се създава потребителски акаунт с

административни права на достъп (фиг. 15). Генерираните потребителско име и парола за
първоначален вход в системата се изпращат на посочения в инсталатора e-mail адрес. Ето защо след
инсталацията е необходимо да се отвори съответната пощенска кутия и оттам да се прочетат
данните за вход. Писмото се изпраща от системата автоматично и е с адрес от „ejsystem.bg“. Ако не
намерите писмото във „Входящи“, то проверете папката „Спам“. Възможно е пощенската кутия да
има известно забавяне. Ако поради някаква причина писмото не е било доставено, то е необходимо
да се преинсталира програмата в същата папка (т.е. да се направи обновяване). При това ще бъдат
генерирани нови потребителско име и парола, които ще бъдат изпратени на посочената пощенска
кутия (проверете внимателно дали не са допуснати грешки при изписване на адреса).

Съгласно изискванията на Наредбата 18 автоматично се създава и одиторски акаунт/профил
за проверяващи от НАП (фиг. 15).

Първоначалният вход в системата се извършва в 5 стъпки:
Стъпка 1: Кликнете два пъти върху създадената на работния плот иконка за стартиране на

системата – EJ BONAs (фиг. 9). С това се показва прозорецът за автоматична настройка на
монитора (фиг. 10).

фиг. 9. Иконка за стартиране на системата

При потвърдена автоматична настройка на монитора, програмата се опитва да подбере и да
зададе най-подходящите за работата на потребителя настройки на монитора (може да промени
резолюцията). Опитайте дали ще бъде постигнат добър резултат и ако не Ви харесва, то при
следващото влизане в EJ BONAs натиснете върху бутона „Не“, при което програмата няма да се
опитва да настройва монитора.

Ако не желаете този диалог да се показва при всяко влизане в системата, то кликнете в
кутийката „Съобщението да не се показва повече:“.

Стъпка 2: Натиснете върху един от бутоните („Да“ или „Не“) за да затворите диалоговия
прозорец за осъществяване автоматична настройка на монитора (фиг. 10). Веднага след това се
показва прозорецът за вход (фиг. 11).

фиг. 10. Диалогов прозорец за осъществяване на автоматична настройка на монитора

Стъпка 3: Въведете в полетата „Потребителско име“ и „Парола“ получените на Вашата
електронна поща потребителското име и парола за първоначален достъп.
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Въвеждането на данни в текстови полета в EJ BONAs е особено – въведена е допълнителна
защита от случайно въвеждане на данни. За да започнете въвеждане на текст в дадено текстово поле
е необходимо да кликнете в полето и след това да натиснете клавиша „Enter“. С това полето се
отключва за писане. Чак след това може да въведете необходимия текст. След като завършите
въвеждането на данните, натиснете „Enter“ още веднъж за заключване на полето.

Отключването на дадено текстово поле за писане може да стане и чрез двойно кликване с
левия бутон на мишката.

фиг. 11. Прозорец за вход в системата

Стъпка 4: Натиснете върху бутона „Към програмата“ (фиг. 11). Ако въведените
потребителско име и парола са верни, то ще бъде показано съобщението от фиг. 12. Това съобщение
ще бъде показвано при всяко влизане в системата, докато не зададете нови данни за вход.

Забележка: Преди да натиснете бутона „Към програмата“, може да маркирате кутийката
„Запомняне на последното потребителско име“. По този начин, при следващото влизане в
системата ще трябва да въведете само паролата, потребителското име ще бъде попълнено
автоматично.

фиг. 12. Съобщение, подсещащо за необходимостта от смяна на първоначалните потребителско име и парола

Стъпка 5: Затворете съобщението, като натиснете върху стрелкичката в горния десен ъгъл
на прозореца. С това се показва главният прозорец на EJ BONAs (фиг. 13).
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фиг. 13. Главна форма на системата в състояние на първоначално влизане

Следващата задача за изпълнение е изменение на настройките на автоматично-създадения
при инсталирането потребителски акаунт. Това ще бъде разгледано в следващата подглава.

2.2. Промяна на първоначалните потребителско име и парола за
администриране
Създаденият при инсталацията потребителски акаунт с административни права на достъп не

е готов за работа – трябва да бъдат зададени истинските имена на оператора и нови, измислени от
Вас, потребителско име и парола за вход.

Главно функционално меню – то е разположено в лявата част на главния прозорец на EJ
BONAs (фиг. 13). Състои се от единични функции и групи от функции. Групите се отличават чрез
добавената стрелкичка в дясната част на полето. В този момент от работата е достъпна само една
от функциите на менюто.

Стъпка 1: Изберете функцията „Данни и настройки“ като натиснете върху полето с левия
бутон на мишката. В дясната част на прозореца ще се появи съответната екранна форма на
функцията (фиг. 14).

В горната част на екранната форма на „Данни и настройки“ са разположени няколко бутона,
чрез които се стартират различни функции – „фирмени данни“, „оператори - касиери“,
„регистрация на ФУ“ и „друго“. Първоначално се показва функцията „фирмени данни“ (фиг. 14).

Фирмени данни и параметри ► Данни и настройки
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фиг. 14. Екранна работна форма на функцията „Данни и настройки“ > „фирмени данни“

Стъпка 2: Изберете подфункцията „оператори - касиери“. Ще се появи таблицата с
наличните потребителски акаунти (фиг. 15).

фиг. 15. Екранна форма на подфункцията „оператори – касиери“

В първия ред на таблицата са записани данните на автоматично създадения при
инсталацията административен потребителски акаунт. В първата колона се задават трите имена на
оператора – в случая при автоматичното създаване е записано „ADMINISTRATOR“, което име
трябва да бъде редактирано. На втория ред автоматично при инсталацията се попълват и данните
за служебен акаунт използван при одит на проверяващ от НАП. Данните в този ред не може да се
редактират от потребителя на системата. Останалите редове на таблицата са празни – все още няма
създадени други потребителски акаунти.



17

Стъпка 3: Заменете „ADMINISTRATOR“ с истинските три имена на служителя, който ще
осъществява администриране на системата (добавяне на нови оператори, задаване на настройки,
приключване на деня и т.н.). За целта, кликнете два пъти с мишката в клетката, в която е изписано
„ADMINISTRATOR“. Това я отключва за писане. В клетката се появява мигащ курсор за писане, а
в долния ляв ъгъл на екрана, зеленото кръгче сменя цвета си на червен (маркер за включен режим
на редактиране). Въведете трите имена на оператора и натиснете клавиша „Enter“.

Стъпка 4: Редактирайте длъжността на оператора – отключете клетката за писане чрез двоен
клик или чрез маркиране и натискане на „Enter“, въведете длъжността на съответния служител и
заключете клетката чрез натискане на „Enter“.

Стъпка 5: Редактирайте потребителското име на оператора (по същия начин, като в стъпка
4).

Стъпка 6: Редактирайте паролата на оператора. Докато клетката е заключена за
редактиране, нейното съдържание се скрива със звездички, когато клетката бъде отключена –
съдържанието се показва.

Стъпка 7: По желание, въведете незадължителните данни в последните четири колони
(техният фон е по-сив).

Стъпка 8: Натиснете върху бутона „Записване на измененията“, разположен под
таблицата (фиг. 16).

фиг. 16. Записване на редактираните данни за оператор № 1

Стъпка 9: В появилия се диалогов прозорец за потвърждение (фиг. 17) кликнете върху
бутона „Да“.
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фиг. 17. Диалогов прозорец за потвърждение записването на данните

Стъпка 10: Появява се предупреждението от фиг. 18 (трите имена на всеки от операторите
се въвеждат само по веднъж, не могат да бъдат променяни и не могат да бъдат изтрити).
Натиснете върху бутона „Да“ за да запишете данните (докато не сте потвърдили записа на данните,
може да се върнете назад и да извършите съответните корекции чрез натискане на бутона „Не“).

фиг. 18. Предупреждение за еднократност на записването на трите имена на оператора

Стъпка 11: Готово – скриването на бутона „Записване на измененията“ индикира
успешното приключване на записването на данните. Сега вече може да пристъпите към задаване
на останалите начални настройки за фирмата.

Внимание! Запомнете добре въведените потребителско име и парола! При следващото
стартиране на системата ще трябва да използвате тях за вход. Изпратените на електронната Ви поща
първоначални потребителско име и парола вече няма да бъдат валидни и достъпът чрез тях няма да
бъде възможен!

2.3. Регистриране на фискално устройство

Процедулата по регистрация на фискално устройство (фиг. 19), с което да работи системата,
е подробно описана в глава IV, точка 1.3. на Ръководството. Ако тази процедура не бъде изпълнена
в BONAs не могат да се обработват никакви продажби.
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Фиг.19. Начална форма за регистриране на фискално устройство
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III. Работа с EJ BONAs

Стартирането на EJ BONAs се осъществява чрез активиране на иконката от работния
плот на компютъра чрез двоен клик с ляв бутон на мишката. След като се идентифицира оператора
на екрана се зарежда началната форма на програмата, представена на фиг. 20.

фиг. 20. Начална екранна форма на EJ BONAs

1. Базова работна форма
1.1. Съставни части на базовата работна форма
Базовата работната форма е разделена на няколко части (панели), които съдържат различни

инструменти за работа. Най-общо отделните панели в работната форма са представени в така
наречената "Базова работна форма", която е показана на фиг. 21. Базовата работна форма съдържа
две управляващи горна и долна бар – ленти, информационен панел, панел с функции (главно меню)
и панел, в който се разполагат различни форми за работа, в зависимост от избраните функции на
главното меню.

фиг. 21. Базова работна форма
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- Горна бар лента
Горната бар лента (фиг. 22) е разположена най-отгоре в работната форма. В лявата си част
тя съдържа наименованието на програмата, а в дясната - пет кръгли бутона (иконки) за
управление.

фиг. 22. Горна бар-лента

Бутоните имат следното предназначение:

- "Контекстна документация" - при активирането му на екрана се зарежда контекстна
документация (Help) за работа с програмата;

- "Информация за системата" - при активирането му на екрана се зарежда панел,
съдържащ данни за последната версия на програмата, лицензионните параметри на
потребителя и други;

- служи за преместване на формата по екрана;

- "Минимизиране на системата" – съответно за минимизиране на прозореца;

- "Изход" – за изход от програмата.

- Долна бар лента
Долната бар лента (фиг. 23) е разположена най-отдолу на работната форма. В най-лявата си
част тя съдържа индикатор - знак „точка“, която в зависимост от режима на активност на
избрано поле за внасяне на данни променя цвета си от зелен в червен и обратно.

фиг. 23. Долна бар-лента

- „зелена точка“ указва, че избраното от оператора поле в работния панел е „пасивно“
(затворено) и в него не може да се внасят или редактират данни.

- „червена точка“ указва, че избраното от оператора поле е "активно“ (отворено), че то е
в режим на редактиране и в него може да се внасят и редактират данни.
Тази лента съдържа също информация за активния в момента работен архив, за пътя до него
и друга допълнителна информация.
Горната и долната бар ленти се изобразяват във всички работни форми на програмата.

- Информационен панел
Непосредствено под горната бар лента е разположен така наречения информационен панел
(фиг. 24), който съдържа различни данни за месеца и годината, в които се работи, името на
фирмата, името на оператора, работещ с програмата и други.

фиг. 24. Информационен панел
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- Главно меню
Главното меню на EJ BONAs се съдържа в панела с функции, показан на фиг. 25. При
стартиране на програмата в него се показват всички раздели от главното меню на системата:
„Фирмени данни  и параметри“, „СМЦ – структура и данни“, „Работа с клиенти“,
„Справки и анализи“, „Администриране“ и „Сервизни функции“.

фиг. 25. Главно меню

1.2. Избор на раздел от главното меню
При придвижване с мишката по разделите на главното меню, името на раздела, върху който

тя е позиционирана се променя като буквите стават по-тъмни на цвят. Изборът на раздел се
осъществява чрез кликване с ляв бутон на мишката върху името на раздела. Някои от разделите
съдържат различни функции, чрез които се осъществява работа със стоково материалните ценности
на фирмата. Функциите към всеки раздел са групирани в подменюта, в зависимост от данните за
СМЦ, които се обработват чрез тях, от инструментите за работа, които съдържат и спектъра им на
действие.

В дясната част срещу името на раздела има знак, който показва дали разделът съдържа
подменю с функции. Разделите, които не съдържат подменю с функции нямат този знак срещу
името си. Когато знакът сочи надолу , тогава менюто с функции е „затворено“ т.е. функциите не
се виждат на екрана, а когато знакът сочи нагоре - тогава функциите от менюто са показани на
екрана.

В случаите, когато разделът не съдържа меню с функции, при активирането му – вдясно на
началната форма веднага се зарежда работна форма, съдържаща съответен инструментариум
(полета, бутони, таблици, структури или други функции), с които може да се оперира.

При клик с ляв бутон на мишката върху името на раздела, ако той е „затворен“, тогава се
отваря подменюто с функциите към него. Респективно, ако е „отворен“ (т.е. виждат се функциите,
които съдържа) - той се „затваря“. Съдържанието на разделите е следното:

- Раздел „Фирмени данни и параметри“ съдържа функциите: „Данни и настройки“,
„Параметри за работа“ и „Номенклатури“.

- Раздел „СМЦ – структура и данни“ съдържа структурата със стоково материалните
ценности на фирмата, с които се оперира.

- Раздел „Работа с клиенти“ включва функциите: „Проформа фактури“, „Фактуриране на
продажби“, „Неплатени фактури – в брой“, „Касова продажба“.

- Раздел „Справки и анализи“ съдържа функциите: „Справки за продажбите“, „Справки
по Наредба Н-18“,  „Аналитични справки“.

- Раздел „Администриране“ съдържа една функция - „Управление на касата и ФУ“.
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- Раздел „Сервизни функции“ – има три функции: „Импорт / Експорт на данни“, външни
системи", „Настройка и параметри на UI“ и „Системна поддръжка и контрол“.

1.3. Избор на функция от разделите на главното меню
При придвижване с мишката по главното меню името на функцията, върху която тя се

позиционира се променя, като буквите стават по-светли на цвят. Самото активиране на функцията
става чрез еднократен клик с ляв бутон на мишката върху наименованието ѝ. С активирането на
екрана се зарежда съответстваща работна форма, която може да съдържа различни полета, бутони,
таблици, структури и други функции, чрез които може да се въвеждат, редактират и обработват
данни, да се правят различни настройки на параметри, да се извеждат подходящи справки, отчети,
графики и други.

На фиг. 26 е представен пример, в който от раздел „Справки и анализи“ е избрана функция
„Справки за продажбите“.

Справки и анализи ► Справки за продажбите

фиг. 26. Екранна форма на „справка за продажбите“

На екрана в дясно на главното меню е заредена съответстващата работна форма, която
съдържа редица полета, таблици и функционални бутони, чрез които се правят някои
предварителни настройки и извеждат различни хронологични и аналитични справки.

2. Въвеждане на данни, работа с клавиатура и мишка
Въвеждането на данни в програмата става с активното използване на клавиатурата и

мишката. Данните може да имат различни типове, формати и характеристики. Най-общо видовете
полета, в които се внасят данни в програмата са няколко типа:

- числови полета - съдържат само числова информация, и в тях се внасят само числа;
- текстови полета – те могат да съдържат текстова и числова информация едновременно;
- полета с варианти за избор – съдържат падащо меню, от което може да се избират

варианти;
- полета за дати – те съдържат данни от тип дата;
- полета „чек бокс“ - в тях с отметка се маркират някакви състояния.
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2.1. Въвеждане и редактиране на данни в числови полета, в текстови
полета и в полета за дати

Въвеждането на данни в числово, текстово поле или поле за дата може да се извърши само
ако полето е „отворено“ (активно). Отварянето (активирането) се осъществява по два начина:

Първият начин е чрез двукратен клик с ляв бутон на мишката в самото поле - така то се
активира, като същевременно се изменя и цвета на индикатора в долния ляв ъгъл на работния панел
- от зелено той се променя в червено и показва, че полето е „отворено“ (активно) и в него може да
бъде внесена информация. На фиг. 27 е показан пример за въвеждане на данни в полето за име на
СМЦ при добавяне на нова СМЦ към структурата.

Вторият начин е да се позиционира курсора в полето (чрез еднократен клик с ляв бутон на
мишката върху него) и след това веднага да се натисне клавиша Enter. Отново индикаторът в
долния ляв ъгъл на панела се променя от зелено в червено, полето става активно и в него може да
се въвеждат или редактират данни.

фиг. 27. Внасяне на данни в текстово поле

Записването на данните в полето се осъществява автоматично. Може ръчно да се премести
курсора на мишката в някое от другите полета или функции или веднага след въвеждането на
данните да се натисне клавиша Enter – данните в полето автоматично се запазват, като ако в
работната форма има и други полета от тези типове (числови, текстови полета или полета за дати),
курсорът на мишката автоматично се премества в следващото поле.

В програмата има някои улеснения за въвеждане на данни в полета от тип дата (фиг. 28).
Форматът, който се използва е в последователността „дд.мм.гггг“ (дд – означава ден, мм - месец,
гггг - година). За ден и месец се въвеждат по 2 символа, а за година - 4 символа. Ако датата е 10
юни 2019 г., то тя се записва във вида „10.06.2019“. Възможно е в полето да се впише само част от
нея, тогава програмата допълва автоматично останалата част в съответствие с избраните месец и
година за работа с данни. Така например, ако за работа е избран месец юни 2019 г., тогава от датата
може да се впише само числото на деня, например „10“ и да се натисне клавиша Enter – останалите
данни се допълват автоматично до формата за дата „10.06.2019“. Може в полето за дата да се впише
само деня и месеца по следния начин „10.6“ или „10.06“, аналогично на горния пример, след
натискането на клавиша Enter системата автоматично допълва датата до формата „10.06.2019“.
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Веднъж запазени, данните в полетата от числов и текстов тип или от тип дата може да се
изменят чрез редактиране или изтриване. За целта избраното поле трябва да се „отвори“ (да се
активира) и след това да се направят необходимите изменения в данните. Запазването на
извършените промени се осъществява автоматично.

Програмата дава възможност, когато е необходимо да се генерират справки за определен
период от време, да се прави избор на дати от календарна форма, която се появява на екрана при
активиране на полето за дата (фиг. 28). Чрез календара може да се задава начална и крайна дата на
периода, като за началната и за крайната дата се отварят отделни календарни форми.

фиг. 28. Въвеждане на дата чрез календарна форма

Календарната форма съдържа няколко функционални бутона (фиг. 29), като в горната част
са бутоните за избор на година и месец, в средната част са разположени дните, а в долната част има
бутони за избор на дата, за изтриване и за отказ. В горната част на календара има още едно поле, в
което може да се впише начална или крайна дата на интервала, в зависимост от това дали полето е
за указване на началото или края на интервала (периода). При вписването на датата в полето важат
описаните по-горе правила т.е. датата може да се въведе както пълно, така и частично, като
системата автоматично допълва необходимото.
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фиг. 29. Въвеждане на дата от календарна форма

2.2. Въвеждане и редактиране на данни в полета с варианти за избор
Често при въвеждането на данни е необходимо да се прави избор от падащо меню,

съдържащо списък с варианти. Полетата, които съдържат падащо меню вляво имат знак . Трябва
да се кликне еднократно с ляв бутон на мишката върху знака, за да се покаже падащото меню. Друг
вариант за отваряне на списъка е чрез еднократен клик с ляв бутон на мишката в полето и натискане
на клавиша Enter.

На фиг. 30 е показан пример за избор от падащо меню в полето „Тип доставка“.

фиг. 30. Поле за избор от падащо меню

Придвижването по вариантите в менюто се осъществява чрез курсора или рулера на
мишката, или чрез „стрелка надолу“ и „стрелка нагоре“ от клавиатурата. Възможно е вариантите в
списъка да са елементи на друга номенклатура. В такъв случай за по-лесно придвижване в списъка
се препоръчва еднократно да се натисне клавиша Ctrl и след това да се използват стрелките надолу
и нагоре от клавиатурата или рулера на мишката. Самият избор на вариант от възможностите в
списъка се осъществява чрез двукратно кликване с ляв бутон на мишката върху него или чрез
натискане на клавиша Enter от клавиатурата. Данните, които са били внесени в полето автоматично
се запазват. Редактирането в полето от този тип (с падащо меню) става като се избере друг вариант
от списъка.
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2.3. Въвеждане и редактиране на данни в полета от типа „чек бокс“

Въвеждането на данни в полетата от типа „чек бокс“ се осъществява с еднократно кликване
с ляв бутон на мишката в съответното поле. На фиг. 31 е даден пример за поле от типа „чек бокс“ –
определяне на работния интервал на номерата на фактурите.

Редактирането/изтриването на данни в полето от типа „чек бокс“ става с еднократен клик с
ляв бутон на мишката в него, като промяната се запазва автоматично.

фиг. 31. Поле от тип „чек бокс“
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IV. Фирмени данни и параметри

„Фирмени данни и параметри“ е първият раздел от главното меню на EJ BONAs. Разделът
съдържа три функции: „Данни и настройки“, „Параметри за работа“ и „Номенклатури“, които са
описани последователно в настоящата глава. Функциите „Параметри за работа“ и „Номенклатури“
са достъпни след регистрирането на ФУ в BONAs.

1. Данни и настройки
1.1. Фирмени данни
Когато се активира функцията "Данни и настройки“ на екрана се зарежда работната форма,

съответстваща на функционалния бутон „фирмени данни“ (вижте примерните данни на фиг. 32).
Фирмени данни и параметри ► Данни и настройки ► фирмени данни

фиг. 32. Екранна форма на функцията „Фирмени данни“

Формата съдържа полета за име на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на
управление, пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон, име на МОЛ, ТД
на НАП по регистрация, идентификационен номер по ДДС, дата на последна регистрация по ЗДДС,
дата на дерегистрация по ЗДДС, полета за данни за фирмата на латиница и други. Данните в тези
полета се въвеждат от администратора на системата или от оператора, който притежава правата за
това. Частта „Фирмено лого на фактурата“ е предназначена за зареждане на фирменото лого (или
произволно изображение), което да се показва в горната част на издаваните от фирмата фактури.
Препоръчително е да се зададат размерите в „размер при печат в см.“ (чрез настройките за
широчина и височина), в които да се отпечатва логото във фактурата, (фиг. 33).

фиг. 33. Пример за зареждане лого на фактура
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1.2. Оператори-касиери

С EJ BONAs могат да работят различни служители, с различни правомощия. За всеки от тях
трябва да бъде създаден собствен потребителски акаунт. В него се задават потребителско име и
парола за достъп до програмата, права на достъп и данни за служителя. Достъпът до програмата
става чрез въвеждане на съответното потребителско име и парола. При това служителят
(операторът) може да използва само определени функции на програмата, в зависимост от
зададените права на достъп.

1.2.1. Роли на операторите
Всеки от операторите на EJ BONAs има определени права на достъп до системата. За

удобство са формирани 5 вида роли на операторите, всяка от които се характеризира с определен
набор от права и ограничения. При създаване на потребителски акаунт за оператора се задава една
от тези 5 роли.

Описанието на различните видове роли е дадено в таблица 1. В таблица 2 са разписани
значенията на правата и ограниченията, посочени в табл. 1.

Таблица 1. Видове роли на операторите
наименование права

управител

Достъп до "Данни и настройки",  Достъп до "Параметри за работа",  Достъп до
"Номенклатури",  Достъп до "Структура и данни на СМЦ",  Достъп до "Ценови
листи",  Достъп до "Проформа фактури",  Достъп до "Фактуриране на продажби",
Достъп до "Неплатени фактури - в брой",  Достъп до "Касови продажби",  Достъп до
"Касови продажби - сторно ФБ",  Достъп до "Справки за продажбите",  Достъп до
"Справки по Наредба H-18",  Достъп до "Аналитични справки",  Достъп до
"Плащания по месеци",  Достъп до "Управление на касата и на фискалното
устройство",  Достъп до "Импорт/Експорт на данни",  Достъп до "Обновяване на
BONAs ver. 1.11",  Достъп до "Настойки и параметри на UI"

отговорник

Достъп до "Параметри за работа",  Достъп до "Номенклатури",  Достъп до
"Структура и данни на СМЦ",  Достъп до "Ценови листи",  Достъп до "Проформа
фактури",  Достъп до "Фактуриране на продажби",  Достъп до "Неплатени фактури -
в брой",  Достъп до "Касови продажби",  Достъп до "Касови продажби - сторно ФБ",
Достъп до "Справки за продажбите",  Достъп до "Справки по Наредба H-18",
Достъп до "Аналитични справки",  Достъп до "Плащания по месеци",  Достъп до
"Управление на касата и на фискалното устройство",  Достъп до "Импорт/Експорт
на данни",  Достъп до "Обновяване на BONAs ver. 1.11",  Достъп до "Настойки и
параметри на UI"

фактурист

Достъп до "Номенклатури",  Достъп до "Структура и данни на СМЦ",  Достъп до
"Ценови листи",  Достъп до "Проформа фактури",  Достъп до "Фактуриране на
продажби",  Достъп до "Неплатени фактури - в брой",  Достъп до "Справки за
продажбите",  Достъп до "Справки по Наредба H-18",  Достъп до "Аналитични
справки",  Достъп до "Плащания по месеци"

касиер Достъп до "Касови продажби",  Няма достъп до "Касови продажби - сторно ФБ"

одитор от НАП Достъп до "Данни и настройки", Достъп до "Справки за продажбите",  Достъп до
"Справки по Наредба H-18"

Таблица 2. Видове права, присвоявани на ролите
наименование описание

Достъп и работа с "Данни и настройки"

Въвеждат се данните за фирмата; Въвеждат се и се настройват
данните за операторите, работещи със системата; Извършва се
регистрирането на ФУ; Задават се параметрите на работната
електронна поща на фирмата, чрез която се изпращат фактури
на клиентите.
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наименование описание

Достъп и работа с "Параметри за работа"
Въвеждат се необходимите данни и се настройват параметрите
за работа при фактуриране и продажба на каса; Настройва се
работата с различните клиентски групи.

Достъп и работа с "Номенклатури"

Въвеждат се елементите на ползваните при работата на
системата номенклатури: "Клиенти", "Разплащателни сметки
на фирмата", "BGN - валутни курсове", "Основни единични
мерки", "Услуги и дейности при фактуриране"

Достъп и работа със "Структура и данни
на СМЦ"

Въвеждане на структурата на СМЦ в складовото стопанство на
търговския обект. Задаване на данни за мярка, БАРКОД и лого
на СМЦ.

Достъп и работа с "Ценови листи" Въвеждат се различните ценови листи, ползвани при
продажбите.

Достъп и работа с "Проформа фактури" Обслужват се процесите по издаване на Проформа фактури на
клиенти

Достъп и работа с "Фактуриране на
продажби"

Обслужват се процесите по издаване на различните видове
документи: фактури/ДИ/КИ, а при плащането им в брой -
издаване на фискални бонове през включеното фискално
устройство.

Достъп и работа с "Неплатени фактури -
в брой"

Обслужват се процесите по извършване на плащането на
фактури (пълно или частично) от минали дати; Обслужва
сторно операциите с фактури "Кредитни известия".

Достъп и работа с "Касови продажби" Извършват се операциите по продажба на каса (само с
фискален бон).

Достъп и работа с "Касови продажби -
сторно ФБ" Извършват се сторно операции с издаден фискален бон.

Достъп и работа със "Справки за
продажбите"

Показва по различни критерии (филтри) и по различни разрези
данните за издадените фактури, фискални бонове, продадени
СМЦ и услуги, изпратените фактури по e-mail.

Достъп и работа със "Справки по
Наредба H-18"

Формира всички справки, изискуеми по Наредба H-18 в
съответния вид и формат; Формира справките по различни
критерии (филтри).

Достъп и работа с "Аналитични справки" Показват се в аналитичен вид (по клиенти и СМЦ) данни за
извършени през периода продажби.

Достъп и работа с "Плащания по месеци" Показва в реално време извършените плащания в брой по
фактурите, издадени в указания месец.

Достъп и работа с "Управление на касата
и на фискалното устройство"

Управлява се паричната наличност в касата за деня; Стартира
X отчет на фискалното устройство; Извършва приключването
на деня на касата (Z отчет на фискалното устройство).

Достъп и работа с "Импорт/Експорт на
данни"

Извършва се импорт на СМЦ в структурата на фирмата от
стандартен EJ ASCII файл; Експортират се данни за
извършените продажби с фактури в стандартен EJ JSON
формат за последваща работа с тях от други системи.

Достъп и работа с "Обновяване на
BONAs ver. 1.11"

Извършва се обновяването на системата по Интернет при
наличието на промени и допълнения в лицензираната версия.

Достъп и работа с "Настройки и
параметри на UI"

Извършват се потребителски настройки по ергономични
характеристики на потребителския интерфейс на системата.

Няма достъп до "Данни и настройки" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Параметри за работа" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Номенклатури" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Структура и данни на
СМЦ" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Ценови листи" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Проформа фактури" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Фактуриране на
продажби" Няма право да работи с функцията.
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наименование описание
Няма достъп до "Неплатени фактури - в
брой" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Касови продажби" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Касови продажби -
сторно ФБ" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Справки за продажбите" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Справки по Наредба H-
18" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Аналитични справки" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Плащания по месеци" Няма право да работи с функцията.
Няма достъп до "Управление на касата и
на фискалното устройство" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Импорт/Експорт на
данни" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Обновяване на BONAs
ver. 1.11" Няма право да работи с функцията.

Няма достъп до "Настройки и параметри
на UI" Няма право да работи с функцията.

1.2.2. Създаване на нов оператор
Създаването на нови оператори е разрешено само за оператори с права на достъп от тип

„управител“.

За да създадете нов оператор, изпълнете следното:
Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и

параметри > Данни и настройки“.
Стъпка 2: Изберете подфункцията „оператори - касиери“. Ще се появи таблицата с

наличните потребителски акаунти (фиг. 34). Всеки от редовете на таблицата съответства на един
оператор.
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фиг. 34. Екранна форма на подфункцията „оператори-касиери“

Стъпка 3: Кликнете с мишката в първата клетка (колона „трите имена на оператора по
ЛК“) от първия празен ред от таблицата, разположен след последния наличен потребителски
акаунт (на фиг. 34 това е ред №2).

Стъпка 4: Натиснете „Enter“ за стартиране на процедурата по създаване на нов оператор.
Това ще доведе до появата на предупреждението от фиг. 35. То се появява при създаване на всеки
нов оператор и има за цел просто да предупреди потребителя. Докато данните не бъдат записани
чрез натискане на бутона „Записване на измененията“, създаването на оператора може да бъде
отменено.

фиг. 35. Предупреждение относно забраната за триене на оператори

Стъпка 5: Натиснете върху бутона „Да“ за да затворите предупреждението.
Стъпка 6: Въведете в клетката трите имена на служителя по лична карта и натиснете

клавиша Enter.
Стъпка 7: В същия ред от таблицата, натиснете бързо два пъти с левия бутон на мишката в

колоната „вид оператор“. Това ще доведе до показване на списъка от фиг. 36. Чрез него се задава
ролята на оператора, т.е. се посочват правата на достъп до системата.

Алтернативен начин за показване на списъка от фиг. 36 е единично кликване с левия бутон
на мишката в съответната клетка и натискане на клавиша Enter.
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фиг. 36. Списък за избор на роля за оператора

Стъпка 8: В показания списък, кликнете бързо два пъти с левия бутон на мишката върху
една от ролите. По такъв начин тя се избира и се изписва в клетката.

Алтернативен начин за избор в списъка е чрез маркиране на съответната роля посредством
натискане на клавишите „стрелка нагоре“ и „стрелка надолу“ и последващо натискане на Enter.

Стъпка 9: Уникалният код на оператора от третата колона се генерира автоматично и не
може да бъде променян. При опит за промяна се показва съобщението от фиг. 37. Този уникален
код се използва при формирането на уникалния номер на продажбата (УНП). Пропуснете тази
колона.

фиг. 37. Предупреждение относно забраната за промяна на кода на оператора

Стъпка 10: В колоната „длъжност“ въведете длъжността на служителя във фирмата.
Стъпка 11: В колоната „потр. име“ въведете уникално потребителско име, което

потребителят ще въвежда при вход в системата (програмата не допуска в таблицата да има два
оператора с еднакви потребителски имена).

Стъпка 12: В колоната „парола“ въведете уникална парола, която потребителят ще
въвежда при вход в системата (за по-голяма сигурност се изисква и паролата да бъде уникална). Не
оставяйте клетката празна, защото по този начин потребителят няма да може да влезне в системата.

Стъпка 13: Натиснете бързо два пъти с левия бутон на мишката в колоната „състояние“.
Това ще доведе до показване на списъка от фиг. 38.

фиг. 38. Списък за избор на състоянието на потребителския акаунт

Стъпка 14: Изберете състоянието „активен“ (по същия начин, както в стъпка 8). По този
начин, след записване на промените, създаденият потребителски акаунт ще може да се използва за
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вход в системата. Ако изберете „неактивен“, то дори потребителят да въвежда правилните
потребителско име и парола, входът в програмата ще му бъде забранен.

Стъпка 15: По желание, въведете незадължителните данни в последните четири колони
(техният фон е по-сив).

Стъпка 16: Ако искате да създадете повече от един нов оператор, то преминете на
следващия празен ред от таблицата и повторете стъпките от 3 до 15 (на фиг. 39 е добавен още един
оператор на ред №3).

Стъпка 17: След като сте въвели данните за всички нови оператори, натиснете върху
бутона „Записване на измененията“, разположен под таблицата (фиг. 39).

фиг. 39. Записване на данните за създаване на нови оператори

Стъпка 18: В появилия се диалогов прозорец за потвърждение (фиг. 40) кликнете върху
бутона „Да“.

фиг. 40. Диалогов прозорец за потвърждение на записването на данните

Стъпка 19: Появява се предупреждението от фиг. 41 (трите имена на всеки от операторите
се въвеждат само по веднъж, не могат да бъдат променяни и не могат да бъдат изтрити). Натиснете
върху бутона „Да“ за да запишете данните (докато не сте потвърдили записа на данните, може да
се върнете назад и да извършите съответните корекции чрез натискане на бутона „Не“).
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фиг. 41. Предупреждение за еднократност на записването на трите имена на операторите

Стъпка 20: Готово – скриването на бутона „Записване на измененията“ индикира
успешното приключване на записването на данните. Достъпът на новите оператори до програмата
вече е разрешен. Раздайте потребителските имена и паролите на съответните служители.

1.2.3. Редактиране на съществуващ оператор
Някои от данните на операторите могат да бъдат променяни след първоначалното създаване

на потребителския акаунт. Така например, може да бъдат променени правата за достъп (смяна на
ролята), длъжността на служителя, потребителското име и паролата за достъп, състоянието (забрана
на достъпа).

Трите имена на оператора и неговият уникален код не могат да бъдат променяни.

Забрана на достъпа
Когато е необходимо достъпът до EJ BONAs да бъде прекратен за някой от операторите

(напр. служителят е напуснал или има нов потребителски акаунт, с промяна в трите имена) е
достатъчно да се промени състоянието му от „активен“ на „неактивен“. Тази промяна е необратима.

Забележка: Всяка промяна на значещи данни за операторите се записва и може да бъде
прегледана във всеки един момент от оператор със съответните права на достъп. Регистрите,
съдържащи тези данни, не могат да бъдат изтривани.

За да редактирате данните на съществуващ оператор, изпълнете следното:
Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и

параметри > Данни и настройки“.
Стъпка 2: Изберете подфункцията „оператори - касиери“. Ще се появи таблицата с

наличните потребителски акаунти (фиг. 42).
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фиг. 42. Екранна форма на подфункцията „оператори - касиери“

Стъпка 3: Редактирайте нужните данни в реда за съответния оператор (по същия начин,
както при създаването на нов оператор). Трите имена на оператора и неговият уникален код не
могат да бъдат редактирани. Така например, ако се опитате да промените имената на оператора, то
ще бъде показано съобщението от фиг. 43.

фиг. 43. Предупреждение относно забраната за промяна на името на оператора

Стъпка 4: Веднага щом промените някоя от стойностите, под таблицата ще се появи бутонът
„Записване на измененията“ (фиг. 44). Направете всички необходими промени, може и при
няколко оператора, и след това натиснете бутона за запис.
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фиг. 44. Записване на промените в данните за съществуващите оператори

Стъпка 5: В появилия се диалогов прозорец за потвърждение кликнете върху бутона „Да“.
Стъпка 6: Готово – скриването на бутона „Записване на измененията“ индикира успешното

приключване на записването на промените.

1.3. Регистрация на фискално устройство
Продажбите в брой изискват използването на фискално устройство.
BONAs работи съвместно с фискално устройство, включено към компютъра, на който е

инсталирана програмата. При първоначален вход в системата задължително трябва да бъдат
въведени параметрите на фискалното устройство и да бъде осъществена връзка с него. След това
програмата постоянно ще следи за наличието и активността на това ФУ. При включване на друго
фискално устройство (с друг номер, от друг вид и т.н.), програмата ще покаже съобщение за грешка.
Освен това оперативно се осъществява и проверка за синхронност на системното време на
компютъра с точно време от Интернет и времето на фискалното устройство.

След регистрацията на ФУ в EJ BONAs стават достъпни функциите за продажби и
останалите функционалности за настройки, изграждане на структурата на стоките и т.н.

Ако възникне съществен проблем, например ФУ е повредено, системата очаква
отстраняването на проблема или промяна на обстоятелствата. Потребителят може да включи ново
ФУ и да продължи работата с BONAs (фиг. 45). Независимо какво ще реши потребителят във всеки
случат той стриктно следва да прилага процедурите по уведомяване и деклариране на
обстоятелствата в НАП, описани в Наредба Н-18 и ако има промяна да я отрази в BONAs.
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Фиг. 45. Възможност за промяна на обстоятелствата при проблем с ФУ

Извършването на промяна на обстоятелствата за регистрация на ново ФУ може да се
извършва само от оператори с права на достъп от тип „управител“.

Преди да пристъпите към регистриране на фискално устройство, е необходимо Вашето
фискално устройство вече да е било инсталирано и свързано към Вашия компютър. Освен това е
необходимо да синхронизирате системното време на компютъра с точно време от Интернет и
след това да сверите системното време на фискалното устройство със системното време на
компютъра.

1.3.1. Регистрация на фискално устройство в BONAs

Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и
параметри > Данни и настройки“.

Стъпка 2: Изберете подфункцията „регистрация на ФУ“. Ще се появи екранната форма от
фиг. 46.
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фиг. 46. Екранна форма на подфункцията „регистрация на ФУ

Стъпка 3: Кликнете върху бутона „Регистрация на ФУ“. Ще се появи страницата за
въвеждане на настройките (фиг. 47).

фиг. 47. Въвеждане на данните за свързаното фискално устройство

Стъпка 4: Въведете данните за подадената към НАП декларация за ползване на система за
управление на продажбите в търговски обект – входящите номера и датите на декларацията и
документа за регистрация. За въвеждане на датата – кликнете в съответното поле два пъти с левия
бутон на мишката. Ще се появи прозорец за въвеждане на дата (фиг. 48). Кликнете върху
съответната дата и след това натиснете върху бутона „Избор“.
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фиг. 48. Прозорец за въвеждане на дата

Стъпка 5: В полето „начална дата на ползване:“ въведете декларираната от Вас дата за
начало на използване на системата.

Внимание – не може да въведете дата, която е напред във времето спрямо текущото
системно време на компютъра!

Стъпка 6: Изберете производителя на фискалното устройство, което е свързано към
компютъра (фиг. 49). Натиснете върху стрелкичката в десния край на полето „производител на
ФУ:“. От появилия се списък, изберете една от марките.

фиг. 49. Избор на производителя на свързаното фискално устройство

Във тази версия на EJ BONAs се поддържа работа с касовите апарати и фискалните
принтери на два производителя – Датекс ООД (DATECS)  и  Daisy Tech (DAISY).

Стъпка 7: В полето „индивидуален номер на ФУ:“ въведете индивидуалния (серийния)
номер на фискалното устройство и номера на фискалната памет. При избора на марката в
предходната стъпка, идентификаторът на производителя се добавя автоматично в началото на
полето (фиг. 50). Необходимо е да въведете шестте цифри на номера.

фиг. 50. Автоматично добавяне на идентификатора на производителя към индивидуалния номер на ФУ

Стъпка 8: Ако фискалното устройство е новорегистрирано/все още не е издавало фискални
бонове/, то въведете в полето „последен номер на продажбата, чрез който е формиран УНП за
конкретното ФУ:“ стойност 0. Ако фискалното устройство е издавало фискални бонове, като при
това е било част от система за управление на продажбите в търговски обект/СУПТО/ и съответно
са се генерирали уникални номера на продажбите, то трябва да въведете 7-цифрения номер на
последната продажба, осъществена от това фискално устройство.



41

Ако фискалното устройство се е използвало самостоятелно, без да е било свързано към
система за управление на продажбите в търговски обект (т.е. не са се формирали УНП-та), то
въведете 0.

Стъпка 9: От списъка „COM порт:“ изберете номера на порта, към който е закачено при
инсталирането свързаното към компютъра фискално устройство (фиг. 51).

фиг. 51. Избор на СОМ порта, към който е свързано фискалното устройство

Стъпка 10: От списъка „скорост:“ изберете скоростта на обмена на данните между
компютъра и фискалното устройство (вижте настройките при инсталиране на фискалното
устройство) – фиг. 52.

фиг. 52. Избор на скорост за обмена на данните за COM порта

Стъпка 11: От списъка „вид на ФУ:“ (фиг. 53) изберете вида на свързаното към
компютъра фискално устройство. Касовите апарати имат клавиатура и позволяват осъществяване
на операции от самото фискално устройство, докато фискалните принтери нямат клавиатура и
управлението се осъществява само от компютъра.

фиг. 53. Избор на вида на фискалното устройство

Стъпка 12: Въведете данните за сключения договор за поддръжка на фискалното
устройство. В дясната част на прозореца, въведете номера на договора за поддръжка, неговата
продължителност и името на фирмата, която осъществява поддръжката.
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фиг. 54. Данните за сключения договор за поддръжка на ФУ

Стъпка 13: По желание, въведете в полето „бележка:“ някакво пояснение относно
регистрирането на ФУ. Така например, може да въведете „Включване след ремонт на ФУ“, ако
промяната е била наложена от повреда на фискалното устройство.

Стъпка 14: След като сте въвели всички необходими данни, натиснете върху бутона
„Регистриране на фискалното устройство“, разположен в долния край на прозореца (фиг. 55). С
това ще се появи диалоговият прозорец от фиг. 56.

фиг. 55. Записване на настройките и включване на СУПТО

Стъпка 15: Натиснете върху бутона „Да“. Програмата ще се свърже с фискалното
устройство и ще сравни неговия индивидуален номер с въведените данни, освен това ще провери и
неговия часовник.

фиг. 56. Диалогов прозорец за потвърждение на записа
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Стъпка 16: Ако по време на проверката възникне някаква грешка, то ще бъде показано
съответното съобщение и регистрацията на ФУ няма да бъде извършена. Ще трябва да отстраните
проблема, след което да изпълните процедурата още веднъж. Така например, ако въведете за
начална дата на ползване дата, която все още не е настъпила според системното време на
компютъра, то ще се покаже съобщението от фиг. 57.

фиг. 57. Грешка – регистриране на ФУ преди декларираната начална дата на ползване

Ако сте допуснали грешка при въвеждането на индивидуалния номер на фискалното
устройство, то ще се покаже съобщението от фиг. 58.

фиг. 58. Грешка – задаване на неправилен индивидуален номер на фискалното устройство

Ако текущото системно време на компютъра не съвпада с точното време, получено по
Интернет, то ще се покаже съобщението от фиг. 59.

фиг. 59. Грешка – системното време на компютъра не е синхронизирано с Интернет

Ако текущото системно време на компютъра не съвпада с времето на фискалното
устройство, то ще се покаже съобщението от фиг. 60.

фиг. 60. Грешка – системното време на компютъра не е синхронизирано с фискалното устройство

Стъпка 17: Процесът по регистриране на ФУ завършва с показване на бутона „Промяна на
обстоятелствата“ в горната част на прозореца (фиг. 61). Всички въведени до момента настройки са
видими, но вече не могат да бъдат редактирани.
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фиг. 61. Регистрирано е ФУ в BONAs

Процесът на промяна на обстоятелствата е подобен.

1.3.2. История на промяна на регистрациите на ФУ

Всяка регистрация на ФУ и промяна се записват в системата. Всички въвеждани данни се
запазват хронологично, като се отбелязва точният час и операторът, извършил операцията. В
програмата няма възможност за изтриване на тези данни.

За да разгледате историята на осъществените промени, изпълнете следното:

Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и
параметри > Данни и настройки“.

Стъпка 2: Изберете подфункцията „регистрация на ФУ“. Ще се появи екранната форма
от фиг. 61.

Стъпка 3: В горната част на екранната форма, натиснете върху бутона „история“. С това
ще се покаже таблицата с хронологията на осъществените промени (фиг. 62). За да прегледате
всички записани данни, придвижете плъзгача в долната част на таблицата надясно.
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фиг. 62. История на промените на ФУ

Всеки ред от таблицата отговаря на една промяна.

1.4. Друго. Комуникации
1.4.1. Настройка на пощенска кутия за изпращане на електронни фактури на
клиенти

EJ BONAs дава възможност за изпращане на фактури с едно кликване на мишката (при
условие, че фактурата е създадена и за контрагента има зададен e-mail адрес). Но за целта е
необходимо първоначално да зададете настройки за връзка с Вашата електронна пощенска кутия,
от която да бъдат изпращани електронните писма с фактурите.

Ето настройките за някои от популярните пощенски сървъри (работещи към 03.10.2019 г.):

Gmail
Забележка:  В настройките на пощенската

кутия трябва да се позволи достъпът до
пощата през SMTP

Профил в Google > Вход и сигурност  >
Приложения с достъп до профила >
Разрешаване на по-малко сигурни
приложения: ВКЛ.

изходящ сървър (хост): smtp.gmail.com
порт: 587

криптиране на връзката: експлицитно задължително
вид на SSL криптиране: TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща: user_name@gmail.com
парола: some_password

ABV.BG
изходящ сървър (хост): smtp.abv.bg

порт: 465
криптиране на връзката: имплицитно задължително
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вид на SSL криптиране: TLSv1.2 (препоръчва се)
име на работната потребителска поща: user_name@abv.bg

парола: some_password

MAIL.BG
Забележка:  В настройките на пощенската

кутия трябва да се позволи достъпът до
пощата през SMTP

mail.bg поща > Настройки > Основни
настройки > Разреши POP3/IMAP/SMTP
достъп (трябва да се маркира)

изходящ сървър (хост): smtp.mail.bg
порт: 465

криптиране на връзката: имплицитно задължително
вид на SSL криптиране: TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща: user_name@mail.bg
парола: some_password

YAHOO.COM
чрез порт 587

Забележка:  В настройките на пощенската
кутия трябва да се позволи достъпът до

пощата през SMTP

YAHOO! поща > Account Info > Account
security > Allow apps that use less secure
sign in > включено

изходящ сървър (хост): smtp.mail.yahoo.com
порт: 587

криптиране на връзката: експлицитно задължително
вид на SSL криптиране: TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща: user_name@yahoo.com
парола: some_password

чрез порт 465
Забележка:  В настройките на пощенската

кутия трябва да се позволи достъпът до
пощата през SMTP

YAHOO! поща > Account Info > Account
security > Allow apps that use less secure
sign in > включено

изходящ сървър (хост): smtp.mail.yahoo.com
порт: 465

криптиране на връзката: имплицитно задължително
вид на SSL криптиране: TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща: user_name@yahoo.com
парола: some_password

За да зададете настройките за връзка с пощенската кутия, изпълнете следното:

Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и
параметри > Данни и настройки“.

Стъпка 2: Изберете подфункцията „друго“. Ще се появи екранната форма от фиг. 63.
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фиг. 63. Екранна форма на подфункцията „друго“

Стъпка 3: В полето „изходящ сървър (хост):“ въведете адреса, на който Вашият пощенски
сървър очаква SMTP заявки.

Стъпка 4: В полето „порт:“ въведете порта, на който Вашият пощенски сървър очаква
SMTP заявки.

Стъпка 5: От списъка „криптиране на връзката:“ изберете начина на криптиране на
връзката с Вашия пощенски сървър (фиг. 64).

фиг. 64. Избор на начина на криптиране на връзката с пощенския сървър

Стъпка 6: От списъка „вид на SSL криптиране:“ изберете вида на използваното от Вашия
пощенски сървър криптиране (фиг. 65). Ако връзката не е криптирана (зададено от предишната
стъпка), то този списък става неактивен и се пропуска.

фиг. 65. Избор на вида на използваното криптиране на връзката с пощенския сървър

Стъпка 7: В полето „e-mail адрес:“ въведете адреса на Вашата пощенска кутия. Понякога е
необходимо да въведете целия адрес, включвайки името на пощенския сървър (т.е. да добавите и
напр. „@abv.bg“).

Стъпка 8: В полето „парола:“ въведете паролата за достъп до Вашата пощенска кутия. Ако
желаете да виждате въвеждания текст, то премахнете отметката в кутийката „защита на паролата“,
разположена под полето. С това необходимите настройки са зададени (фиг. 66). Опитайте да
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изпратите една фактура и ако възникнат проблеми, то опитайте да промените някои от настройките
(напр. изберете друг начин на криптиране на връзката) и опитайте отново.

фиг. 66. Програмата е готова за изпращане на писма през зададената пощенска кутия

1.4.2. Включване и изключване на работата с Интернет

Работата с EJ BONAs при включен Интернет има редица преимущества (напр. сверяване на
системното време, изпращане на фактури само с един клик на мишката, обновяване на програмата).
Но, ако желаете, може да изключите работата на програмата с Интернет. За целта използвайте
функцията „Данни и настройки > друго“.

ВАЖНО! При изключване на работата с Интернет, програмата не може да осъществява
сверяване на системното време по Интернет!

За изключване на работата с Интернет, изпълнете следното:

Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни и
параметри > Данни и настройки“.

Стъпка 2: Изберете подфункцията „друго“. Ще се появи екранната форма от фиг. 67.
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фиг. 67. Екранна форма на подфункцията „друго“

Стъпка 3: Кликнете в кутийката „BONAs не ползва Интернет“, разположена в долния край
на формата. Ще се появи диалоговият прозорец от фиг. 68.

фиг. 68. Диалогов прозорец за потвърждение на изключването на работата с Интернет

Стъпка 4: Натиснете върху бутона „Да“. В кутийката „BONAs не ползва Интернет“ се
появява отметка. Използването на Интернет за програмата е изключено. За да го включите отново,
изпълнете стъпките още веднъж.
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2. Параметри за работа

Работата в BONAs изисква да бъдат направени предварителни настройки, свързани с
параметрите на нейните стоки, материали и/или услуги. Функцията, която се използва за задаване
на настройките е „Параметри за работа“ и тя се намира в раздел „Фирмени данни и параметри“ от
главното меню. При активирането ѝ на екрана се зарежда работна форма (фиг. 69), условно
разделена на лява и дясна част. В лявата част се съдържа панел за наименованието на търговския
обект, с който се работи.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► данни

фиг. 69. Параметри за работа - данни

В дясната част, отгоре на работната форма, има редица функционални бутони: „данни“,
„цени и документи“, „фактурни интервали“, „други параметри“, „закръгляване и печат“ и
„управление на клиентите“. При активирането на конкретен бутон от тях - в дясната част се зарежда
форма, в съответствие с функцията ѝ, съдържаща редица полета, таблици и функции, чрез които се
правят нужните настройки.

2.1. Данни
В примера фиг. 70 е активиран функционалния бутон „данни“. По подразбиране, при

стартиране на функцията „Параметри за работа“ на екрана първоначално се зарежда работната
форма, съответстваща функцията за внасяне на начални данни, които ще се използват при
фактурирането. Тя съдържа полета за адрес на магазина/склада (търговския обект), име на
материално отговорно лице (МОЛ), телефон на обекта. Съдържа и полета, данните от които би
следвало да се използват при издаване на фактура от търговския обект. Такива полета са: „място на
издаване“, „съставил фактурата“, „банкова сметка при плащане по банков път (номенклатура номер
5)“ и полетата за бележки към фактурата. Ако в полето „постоянна забележка във фактурата“ е
въведен текст, то той ще се показва във всяка фактура. Същото важи и за полето „друг текст в края
на фактурата“. Разрешено е да се използват до две банкови сметки при фактуриране, като
обикновено се използват левова и валутна сметки на фирмата. Полетата имат падащо меню със
списък на сметките, съдържащи се в номенклатура 5, от които трябва да се избере подходящата
сметка за плащане по банков път.

Ако в номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ няма въведени банкови сметки,
тези полета ще са „празни“ т.е. те няма да съдържат падащо меню, от което да се направи избор на
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вариант. Затова трябва предварително разплащателните сметки на фирмата да се въведат в
номенклатура номер 5. След попълването на номенклатурата ще е възможно сметките да се
визуализират в падащото меню на полето „банкови сметки при плащане по банков път
(номенклатура 5)“ и от списъка със сметки да се направи подходящия избор.

Въвеждането на данни в номенклатура 5 се осъществява чрез функцията „Номенклатури“ от
раздел „Фирмени данни и параметри“ на главното меню. На екрана се отваря прозорец
„Номенклатури“, който е разделен на две области – лява и дясна (фиг. 70). В лявата част в табличен
вид се съдържа списъка с всички номенклатури, като в първата колона на таблицата „име на
номенклатурата“ са записани имената им. Втората колона „редактиране“ (чрез двоен клик с ляв
бутон на мишката) се дава достъп до съдържанието на избрана номенклатура от списъка. Всички
номенклатури с номера от 1 до 100 са системно зададени и тяхната структура и характеристики на
полетата са твърдо определени.

Фирмени данни и параметри ► Номенклатури ► разплащателни сметки на фирмата
►Въвеждане/Редактиране на номенклатура

фиг. 70. Номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ - пример

За въвеждане на банковите сметки потребителят трябва да избере от таблицата
номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ и да активира бутона
„Въвеждане/Редактиране на номенклатура“ в дясната част на прозореца. На екрана се визуализират
структурата и съдържанието ѝ, като може да се добавят нови елементи към нея или да се редактират
въведени вече елементи. На Error! Reference source not found. е показан пример с въведена
разплащателна сметка на фирмата в конкретна банка. Въвеждането на данни започва с
идентификатора, който трябва да бъде уникален и да не се повтаря за отделните елементи в
номенклатурата. Полетата за „вид валута“ и „BIC“ на банката съдържат падащи менюта с варианти,
които са елементи на други номенклатури. За по-лесно движение в тези падащи менюта е
препоръчително еднократно да се натисне клавиша Ctrl и да се използват стрелките от
клавиатурата или рулера на мишката. Изборът на вариант се осъществява с двукратен клик с ляв
бутон на мишката или чрез натискане на клавиша Enter.

При активирането на бутона „Инициализация на номенклатура“ в прозореца се показват
характеристиките на нейните полета. Тези характеристики са системно зададени и не могат да
бъдат редактирани.

След въвеждането на банковите сметки в номенклатура номер 5 те може да се заредят в
полетата, предназначени за използване при фактуриране (фиг. 71).
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Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► данни

фиг. 71. Въвеждане на банковите сметки за фактуриране при плащане по банков път

До второто поле за зареждане на банкова сметка има бутон за изтриване на сметката,
който може да се използва в случаите, когато е необходимо.

2.2. Цени и документи

При активирането на функционалния бутон „цени и документи“ на екрана се зарежда нова
работна форма, показана на фиг. 72.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► цени и документи

фиг. 72. Работна форма на функцията „цени и документи“

Тя съдържа полета за различни параметри, които се използват при формирането на продажна
цена и параметри за наблюдение свързани с автоматично номериране на документите от системата.
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В лявата част на работната форма „Глобални параметри при формирането на продажната
цена“ са разположени следните полета:

- Данък добавена стойност (%+) – в случаите, когато фирмата е регистрирана по ДДС в
това потребителят въвежда процента на данък добавена стойност.

- Актуалната ценова листа при продажба на каса – полето съдържа падащо меню с
варианти на ценови листи, които се използват при продажба. Потребителят трябва да
посочи (да избере от вариантите) ценова листа на стоките, която да се използва при
продажба на дребно на каса в магазини. Поради характера на продажбата - продава се по
крайна цена. Ако продавачът е регистриран по ДДС, тогава продажната цена е с включен
ДДС. Фискалният бон, който се издава при операцията автоматично отделя сумата за ДДС
от крайната цена. Цените при продажба на каса са винаги в лева! Касовите бонове, които се
издават от програмата в тази работна версия са също само в лева.

- Актуална ценова листа при фактуриране – това поле също съдържа падащо меню с
варианти на ценови листи. Потребителят трябва да укаже конкретна ценова листа, която да
се използва при продажби на стоки с фактура. Във фактурата стоките и услугите се записват
с цена, в която не е включен ДДС. Данъкът добавена стойност се формира отделно върху
общата стойност (данъчна основа) на всички описани във фактурата стоки и услуги, с което
се формира и крайната сума за плащане по документа (това е в сила, когато продавачът е
регистриран по ДДС, ако не е регистриран това няма значение). Цените може да са както в
лева, така и във валута. Когато продажбите са във валута те се извършват само по банков
път.
Първоначално, когато още не е създадена структурата на материалите, стоките и/или
услугите в обекта - в падащото меню на полетата за актуална ценова листа при продажба на
каса и актуална ценова листа при фактуриране има само една цена – „1-ва продажна цена“.
Когато структурата вече е създадена и са въведени необходимите данни и настройки за
всеки елемент от нея (включително ценови листи), тогава в падащото меню на тези полетата
ще се виждат въведените допълнително ценови листи, от които ще може да се избира
вариант. Подробно за задаване на различни продажни цени и ценови листи може да
намерите в глава V, т. 3.1.1.Ценови листи.
Възможно е и в двете полета – „Актуалната ценова листа при продажба на каса“ и
„Актуална ценова листа при фактуриране“ - да се укаже една и съща ценова листа. В този
случай, ако в ценовата листа е включен ДДС - системата може при издаване на фактура
автоматично да отделя неговата сума. За тази цел трябва да се постави отметка в полето
„Ценовата листа при фактуриране е с включен ДДС“.

- Продажните цени са във валута – в полето се поставя отметка, когато продажните цени,
които се използват при фактуриране са във валута.

- Ценовата листа при фактуриране е с включен ДДС – в полето се поставя отметка, когато
ценовата листа, използвана при фактуриране е с включен ДДС.

- Оперативно се използват всички ценови листи – ако в полето е поставена отметка, тогава
в падащите менюта (в горните полета) ще може да се показват всички ценови листи, от които
да се избира подходяща при фактуриране в различни ситуации от гледна точка на продавача.

В дясната част на работна форма „Параметри при автоматично генериране на документите“ са
разположени две полета:

- Уникален номер на продажба (съкратено УНП). Програмата формира уникален номер за
всяка извършена продажба и на екрана в това поле е показан информативно последният
издаден УНП, който не може да бъде променян по никакъв начин от потребителя!
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- Последен номер на документите към контрагенти (за проформа фактури) – в това поле
се записва последния номер, от който последващо ще се генерират автоматично от
програмата номерата на проформа фактурите към контрагенти.

2.3. Фактурни интервали
С активирането на функционалния бутон „фактурни интервали“ на екрана се зарежда нова

работна форма, в полетата на която, може да се въведат съответни фактурни интервали (фиг. 73),
свързани с продажбите на стоки, материали и/или услуги от обекта.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► фактурни интервали

фиг. 73. Работна форма на функция „фактурни интервали“

Операторът може едновременно да работи с до два фактурни интервала, като оперативно се
работи с интервала, срещу който е поставен чек. В примера на фиг. 73 активен е първият интервал
(срещу него е поставена отметката). Първоначално в полето за фактурен интервал трябва да се
въведе номерът, след който ще започне автоматичното генериране на фактурни номера от
системата. Програмата взима номера на документ от съответния интервал и автоматично го
увеличава с единица. Така например, ако в полето номерът е „00000000122“, програмата при
издаване на нова фактура ще генерира фактурен номер „00000000123“. При необходимост в
процеса на работа първия фактурен интервал може да се смени с втория.

2.4. Други параметри
При активирането на функционалния бутон „други параметри“ на екрана се зарежда

работната форма, показана на фиг. 74. Тези параметри са свързани с различните начини на
въвеждане на СМЦ в обекта.

В лявата част на работната форма е разположен панел със структурата на СМЦ в складовото
стопанство, от която може да се избере базов възел за работа при фактуриране. В практиката често
се налага СМЦ-тата в складовото стопанство да бъдат структурирани в различни групи, които
обединяват СМЦ-та с еднакви характеристики. Системата позволява да се работи както с всички
групи СМЦ в търговския обект, така и с конкретно избрана група от тяхната структура. Изборът на
група може да се осъществи в панела „базов възел при работа със СМЦ в складовете“. Ако нищо
не е указано – тогава потребителят „вижда“ структурата с всички СМЦ.
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В дясната част на работната форма има няколко полета:

- Освен чрез име СМЦ се обработват и по: „фирмените номера“ или чрез „баркод –
стандарт EAN“. Потребителят трябва да постави отметка в едно от тези две полета,
указваща начина на въвеждане на СМЦ. В примера на фиг. 74 отметката е поставена в
полето „баркод – стандарт EAN13“, указваща че СМЦ ще се обработват по EAN код.

- Брой символи на фирмените номера. Когато въвеждането на СМЦ става чрез фирмени
номера, в това поле може да се зададе като цяло число броя на символите, които ще се
включват в номерата.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► други параметри

фиг. 74. Работна форма на функция „други параметри“

- В полето „прилага се метода за динамично търсене в списък“ се поставя чек, когато
потребителят иска търсенето по име на СМЦ да става с филтриране след всяка написана
буква. Прилагането на този метод може да доведе до забавяне на работата при наличие
на голям списък с елементи СМЦ, например, при списък с повече от 1000 елемента,
затова не се препоръчва за работа. Ако в полето няма чек, тогава търсенето става с
написването на цялото име или на част от името на СМЦ.

2.5. Закръгляване и печат
Работната форма, която се зарежда на екрана при стартиране на бутона „закръгляване и

печат“ (фиг. 75), съдържа редица полета, чрез които се указват различни параметри при
закръгляването на стойности и характеристики, както и някои опции за печат на фактурите.

- В полетата: „количества на СМЦ“, „количества на услугата“, „единична цена“,
„стойност“ - се въвеждат (в цяло число) броя на знаците след десетичната точка, до
които ще се закръгляват съответните стойности (вижте настройките на фиг. 75).

- В полето „брой на екземплярите на фактурите“ се посочва в цяло число желания брой
екземпляри, в които ще се разпечатват фактурите.
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- При поставена отметка в полето „с български текст за контрагентите при валутни
фактури“ – системата дублира текста на фактурите на български език и те ще се
разпечатват както на английски, така и на български.

- Ако се постави отметка в полето „фактурите се формират в PDF формат“ – системата
ще формира автоматично всяка фактура във файл с формат PDF.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► закръгляване и печат

фиг. 75. Работна форма на функция „закръгляване и печат“

- При поставена отметка в полето „Данните във фактурите се печатат с QR код“ към
всяка фактура ще има добавен QR код, в който са отразени всички данни за нея.

2.6. Управление на клиентите
Работната форма, която се зарежда на екрана при активиране на бутона „управление на

клиентите“ е представена на фиг. 76. Параметрите на функцията са свързани с управлението на
продажбите в системата. Потребителят може да дефинира до 3 групи клиенти, на които продажбите
да бъдат извършвани при по-специфични условия, като при тях продажбите могат да бъдат
извършвани по различни цени, за разлика от стандартните клиенти. Тази функционалност е
достъпна след поискване.

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► управление на клиентите
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фиг. 76. Работна форма на функция „управление на клиентите“

В зависимост от групата, в която попада преференциалният клиент, цените на продажбите
може да бъдат редуцирани чрез процент спрямо цените в основната продажна цена или чрез
използване друга ценова листа, с други цени на стоките, които се продават.

Задаването се извършва в полетата предназначени за дефиниране на групите. Изборът на
дефиниция на групата на клиента може да се осъществи по следните два начина:

- Първият начин е чрез задаване име на клиентската група и с това име може да се укаже
оперативно как да се процедира с определения клиент. В този случай в оперативната
работа потребителят избира съответната група клиенти от падащо меню. В процеса на
продажбата цените на стоките се редуцират или взимат в съответствие с указания начин
на ценообразуване на групата.

- Вторият начин е чрез въвеждане на код на групата, като след това оперативната работа е
същата и ценообразуването е по указания вече начин. В този случай кодът може да се
въвежда както ръчно, така и да се чете от карта с бар код или по друг указан начин върху
нея (магнитна карта), в зависимост от възприетият от продавача начин на работа.

Когато се работи с „наименование на групата“ – се описва с характерно име спецификата на
групата.

Когато се работи с „код“ – определянето на групата на потребителя става с точно определен
код в първите няколко символа на номера. В следващите символи на кода се указва номера на
конкретния клиент от номенклатури на продавача. Тази информация може да се използва за по-
добро управление на продажбите от продавача, като съответно на клиентите могат да бъдат
натрупвани някакви допълнителни данни, например – точки, жетони и прочее, с които бонусите за
клиентите да бъдат увеличавани във времето.
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3. Номенклатури

В EJ BONAs автоматично има генерирани три номенклатури – „клиенти“, „разплащателни
сметки на фирмата“. и „услуги и дейности при фактуриране“. Към всяка от тях има създадени
автоматично характеристики, които съдържат информация за елементите на номенклатурата.
Много от настройките в тези номенклатури са забранени за редактиране. При въвеждането на някои
от данните в тях се осъществява автоматичен контрол за вярност на въведените данни, например -
проверка за валидност на БУЛСТАТ/ЕИК, коректно въведена дата, числа и други.

За работа с номенклатурите се използва функцията „Номенклатури“ от раздел „Фирмени
данни и параметри“ на главното меню. При нейното стартиране на екрана се зарежда прозорец (фиг.
77), който съдържа всички полета и функционалности необходими за работата с номенклатурите.

Прозорецът е разделен на две области – лява и дясна. В лявата област се съдържа таблица за
избор на номенклатура, която има две колони: „Име на номенклатура“ и „Редактиране“. В колона
„име на номенклатура“ се съдържа списъка с наименованията на номенклатурите. Някои от
редовете на таблицата са празни – това означава, че няма създадена номенклатура със съответния
номер. Изборът на номенклатура от списъка се осъществява чрез двоен клик с ляв бутон на
мишката, в колона „Редактиране“ (в полето срещу наименованието ѝ) - в него се поява маркер
„>>>“, указващ избраната номенклатура. В дясната област на прозореца се зарежда таблица,
съдържаща елементите на избраната номенклатура. Над таблицата има два функционални бутона
„Въвеждане/редактиране на номенклатура“ и „Инициализация на номенклатура“. В примера на
фиг. 77 е избрана номенклатура номер 2 „клиенти“, като са показани въведените в нея клиенти.

Фирмени данни и параметри ► Номенклатури ► клиенти

фиг. 77. Номенклатура номер 2 „клиенти“

Бутонът за печат, който е разположен под таблицата с имената на номенклатурите, генерира
справка с имената на използваните в системата номенклатури.

Бутонът за печат, разположен над таблицата с клиентите, генерира справка с всички
въведени клиенти, която може да бъде разпечатана на принтер.
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При добавянето на нов елемент към номенклатурата първо трябва да се въведе неговия
идентификатор, който трябва да бъде уникален за всеки елемент (не трябва да се повтаря). В
примера на фиг. 77 идентификатор е БУЛСТАТ-а на фирмата. Системата автоматично следи за
наличните в базата данни идентификатори от съответната номенклатура и не допуска въвеждането
на два елемента с еднакъв идентификатор. Въвеждането на елементи може да стане както директно
в таблицата с номенклатурите, така и динамично в процеса на работа при въвеждане на съответните
данни, касаещи номенклатурата. Веднъж въведен, идентификаторът не може след това да бъде
редактиран! Ако има грешка в изписването му той може да бъде изтрит – това става чрез еднократен
клик върху него с десен бутон на мишката – тогава на екрана се появява бутон „Изтриване“, чрез
който се извършва изтриването (фиг. 78). С изтриването на идентификатора се изтриват всички
характеристики на елемента от таблицата!

фиг. 78. Изтриване на елемент от избрана номенклатура

При въвеждане на данните в номенклатурата понякога се налага да се направи избор на
вариант от падащо меню в съответното поле. За по-лесно придвижване в списъка с варианти
препоръчваме еднократно да се натисне клавиша Ctrl и след това да се използват стрелките надолу
и нагоре от клавиатурата или рулера на мишката. Изборът на вариант от списъка се извършва чрез
двоен клик с ляв бутон на мишката или с натискане на клавиша Enter. На фиг. 79 е показан пример
за избор на вид валута от падащо меню.

Фирмени данни и параметри ► Номенклатури ► разплащателни сметки на фирмата
►Въвеждане/Редактиране на номенклатура

фиг. 79. Избор на вариант от падащо меню при въвеждане на данни в номенклатура 5

В EJ BONAs системно са зададени няколко номенклатури, които активно се използват в
процеса на работа. Характеристиките на полетата в тях са дефинирани предварително и системата
не позволява да бъдат променяни. Съществено се използват следните номенклатури:
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- Клиенти (номенклатура номер 2) – използва се при работа с документи за продажби
(фиг. 80) Номенклатурата съдържа следните полета: БУЛСТАТ (идентификатор) на
клиента, име на клиента, държава, ДДС номер, адрес, e-mail, телефон, МОЛ,
клиентска група, свързаност с клиента, име на клиента (на латиница), адрес (на
латиница), МОЛ (на латиница), дистрибутор. Дефинициите на всяко едно от полетата
в номенклатурата можете да разгледате с активирането на бутона „Инициализация на
номенклатура“, който се намира над таблицата с елементите. В табличен вид са
представени имената на характеристиките на полетата, техния тип и дължина или
свързана към тях номенклатура.

фиг. 80. Атрибути на номенклатура клиенти

Типовете на полетата могат да бъдат различни - низ, дата, списък, номенклатура и
други. Както вече отбелязахме, зададените в системата характеристики не може
да се променят от потребителя. В примера на фиг. 80 по-голямата част от полетата
са от тип „низ“. Полето „клиентска група“ е от тип „номенклатура“ и свързаната към
него номенклатура е номер 7 „клиентски групи“.

фиг. 80.1. Поле от тип „списък“

Полето „свързаност с клиента“ е от тип „списък“. При клик с ляв бутон на мишката
в съседната клетка за „дължина/свързаност“ се появява списък - падащо меню с
варианти (фиг. 80.1), от което е избран вариант „9 Видове свързаности между
контрагенти“.
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Примери за елементи на номенклатура „клиенти“ са визуализирани на фиг. 81. Нови
елементи може да се въвеждат в номенклатурата, когато е активиран функционалния
бутон „Въвеждане/редактиране на номенклатура“. Ако в номенклатурата има
въведени много клиенти и е наложително да се редактира някой от тях, системата
дава възможност да се търси клиента по част от БУЛСТАТ номера му, или по част от
неговото име.

фиг. 81. Пример за търсене на клиент в номенклатура „клиенти“

- Разплащателни сметки на фирмата (номенклатура 5). В тази номенклатура се
въвеждат разплащателните сметки на фирмата в различни банки. Характеристиките
на нейните полета са показани на фиг. 82.

фиг. 82. Атрибути на номенклатура „разплащателни сметки на фирмата“

- Разплащателни сметки на контрагенти (номенклатура 6). В тази номенклатура се
въвеждат разплащателните сметки на контрагентите в различни банки.
Характеристиките на нейните полета са показани на фиг. 83.
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фиг. 83. Атрибути на номенклатура „разплащателни сметки на контрагенти“

- Клиентски групи (номенклатура 7) –предназначена е за въвеждане на различни клиентски
групи (фиг. 84).

фиг. 84. Атрибути на номенклатура „клиентски групи“

- BGN - валутни курсове (номенклатура 9) – в нея се въвеждат видове валути и техните
валутните курсове спрямо конкретна дата (фиг.85).

фиг. 85. Атрибути на номенклатура „BGN – валутни курсове“
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Въведените полета за валути са: EUR, USD, RUB, GBR, RON и CHF. Може да се
добавят нови полета за други валути под вече въведените. При въвеждането им
трябва да се укаже наименованието на валутите и техния тип. За да се запаметят в
системата направените допълнения трябва да се активира бутона „Записване на
промените в структурата на номенклатурата“.
Всеки елемент от тази номенклатура има идентификатор от тип дата, която се записва
в последователността година, месец, ден. Стойностите на валутните курсове е
препоръчително да са актуални към съответната дата –на фиг. 86. е представен
пример за валутни курсове към 1 юни 2019 година.

фиг. 86. Пример за валутни курсове към 01.06.2019 г.

- Основни единични мерки (номенклатура 40) – номенклатурата е предназначена за
въвеждане на различни единични мерки (фиг. 87);

фиг. 87. Характеристики на номенклатура „основни единични мерки (ОЕМ)“

В системата има въведени 12 основни мерни единици, които най-често се използват
при описването и при продажбите в търговския обект (фиг. 88).

фиг. 88. Елементи на номенклатура „основни единични мерки (ОЕМ)“
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- Услуги и дейности при фактуриране (номенклатура 45), - фиг. 89. В тази
номенклатура се въвеждат различните услуги и дейности, които се извършват в
търговския обект.

фиг. 89. Атрибути на номенклатура „услуги и дейности при фактуриране“
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V. СМЦ – структура и данни

Структурата на стоково материалните ценности се изгражда чрез богатия инструментариум,
който се съдържа в главното меню на EJ BONAs, раздел “СМЦ – структура и данни“. При
активирането на „СМЦ – структура и данни“, когато няма изградена структура на суровините,
материалите, стоките и/или изделията, на екрана се зарежда работната форма, представена на фиг.
90. Тя е разделена на три основни части. В лявата част са разположени панели за изграждане и
визуализиране структурата на СМЦ и функционални бутони, чрез които се оперира с нея
(„добавяне“, „вмъкване“, „изтриване„, „поправка“, „инициализация“). В дясната част е разположен
панел - „Групови обработки на СМЦ“, който съдържа редица функции, чрез които се осъществява
настройването и въвеждането на данни за избрани групи от структурата. В зависимост от това,
каква функция е избрана от този панел, в средната част на работната форма се визуализират
различни по съдържание работни форми, съдържащи допълнителни функции и инструменти за
настройване на специфични характеристики и въвеждане на данни за стоково материалните
ценности.

Раздел „СМЦ – структура и данни“

фиг. 90. Начална работна форма на „СМЦ – структура и данни“

Създаването на структурата на стоково материалните ценности започва с дефинирането на
основните раздели в нея. Това става в специално определения за тях панел, разположен в горната
лява част на работната форма, представена на фиг. 90. Първоначално в панела се създават основните
раздели СМЦ-та и след това се  задават техните характеристики и параметри. Структурата в този
панел не може да бъде сложна т.е. в нея не може да се включват поднива. За създаването и
дефинирането на поднива от СМЦ (ако има такива) към разделите е предназначен панелът
разположен отдолу в лявата част, като в него може да се създава сложна структура от няколко нива
и поднива към избрания раздел.

1. Създаване на основните групи СМЦ

Основните групи СМЦ се създават в горния панел, като се използват функционалните
бутони разположени над него: „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване“ и „поправка“.
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1.1. Добавяне на нова група СМЦ в структурата

Първоначално са активни бутоните „добавяне“ и „поправка“ (на екрана те са в по-тъмен
цвят), а бутоните „вмъкване“ и „изтриване“ са неактивни (те са в по-светъл цвят). В зависимост от
това какъв елемент е маркиран в структурата, бутоните може да променят своя статус – „активен“
или „неактивен“. За добавянето на нов раздел в горния ляв панел трябва да се маркира с ляв бутон
на мишката главния раздел „Структура на СМЦ в магазин за хранителни стоки“ и след това да се
активира бутона „добавяне“ (фиг. 91).

фиг. 91. Добавяне на нов раздел в структурата на СМЦ

На екрана се появява прозорец, предназначен за въвеждане на номер и наименование на
групата СМЦ (фиг. 92). След въвеждането на тези данни в съответните полета те трябва да се
потвърдят с бутона „Да“, като по този начин новият раздел се записва в структурата. Аналогично в
структурата се добавят и следващите групи (раздели) СМЦ.

Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► добавяне

фиг. 92. Прозорец за добавяне на нова група СМЦ в структурата

1.2. Вмъкване на нова група СМЦ в структурата
Вмъкването на нова група се осъществява чрез активирането на бутона „вмъкване“, като

преди да се активира бутона е необходимо да се маркира с мишката елемента от структурата, над
който ще се вмъква новия раздел. На екрана се появява прозорец, в чиито полета трябва да се
въведат номера и името на раздела (фиг. 93). След това данните трябва да се потвърдят с бутона
„Да“, за да се запишат в системата. Новият раздел се вмъква над маркирания предварително с
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мишката. В примера на фиг. 93 е показано вмъкването на група „Захарни изделия“ преди „Мляко и
млечни продукти“.

Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► вмъкване

фиг. 93. Прозорец за вмъкване на нов раздел СМЦ

1.3. Редактиране на номера и името на група СМЦ
За редактиране на номера и името на група се използва бутона „поправка“. При неговото

активиране на екрана се зарежда прозорец, в който може да се направи редактирането на номера и
името на групата. Направените промени се потвърждават с бутона „Да“ и се записват в системата.
На фиг. 94 е представен пример, в който е променено името на група „Замразени изделия“ на
„Замразени продукти“.

Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► поправка

фиг. 94. Прозорец за редактиране номер и име на група СМЦ

1.4. Изтриване на група СМЦ
Изтриването на група СМЦ се осъществява чрез бутона „изтриване“. При неговото

активиране на екрана се зарежда прозорец, в който чрез бутона „Да“ трябва да се потвърди
изтриването.
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Внимание! Ако към групата има въведени стоки или структура със СМЦ, тогава системата
забранява нейното изтриване. В такъв случай трябва първо да се изтрият всички въведени
елементи към групата и едва тогава системата ще разреши изтриването.

2. Създаване на структура от СМЦ към избрана група
Към всеки от разделите в горната структура може да се създаде сложна структура със

стоково материални ценности в долния ляв панел на работната форма. Структурата се създава с
помощта на функционалните бутони - „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване“, „поправка“ и
„инициализация“.

Когато към избран раздел се създават групи, подгрупи и се добавят СМЦ-та действието на
бутоните за добавяне, вмъкване, поправка и изтриване е аналогично на действието на едноименните
бутони, описаното по-горе, при работа със структурата на разделите. На фиг. 95 е показана
изградена структура към избраната от горния панел група „Хляб и тестени изделия“.

Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► Хляб и тестени изделия

фиг. 95. Пример за изградена структура към група „Хляб и тестени изделия“

Когато се добавя или вмъква нова стоково материална ценност в структурата, след
добавянето или вмъкването ѝ, се използва бутона „инициализация“, чрез  който тя се инициализира
в системата. Обръщаме внимание, че към инициализираните стоково материални ценности не
може да се изграждат подструктури!

На фиг. 96 е представен пример, в който към група „Хляб и тестени изделия“ е добавен нов
елемент „Хляб – Вита“ и е активиран е бутона за инициализация. На екрана е зареден панел, в който
трябва да се потвърди инициализирането чрез бутона „Да“.

Внимание! В системата е допустимо да се зададе само наименование на СМЦ, без да се
въвежда номер. Когато СМЦ се въвежда с номер, то този номер в структурата трябва да е
уникален т.е. не може да има две стоки с еднакъв номер. Системата автоматично следи и
контролира това изискване, като не допуска инициализирането на нова стока с номер, който
вече съществува в базата.

Група „Хляб и тестени изделия“ ►Хляб – Вита ►инициализация

фиг. 96. Инициализиране на СМЦ
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След потвърждаване на инициализацията на СМЦ на екрана се зарежда нейния картон -
работната форма за въвеждане данните по картона е представена с примера на фиг. 97 (подробно
може да прочетете в глава V, т. 4. Картон на СМЦ).

Група „Хляб и тестени изделия“ ► Хляб - пълнозърнест ►картон

фиг. 97. Картон на СМЦ

3. Характеристики и параметри на разделите със СМЦ
След като бъде изградена структурата от основни групи СМЦ в системата трябва да се

зададат характеристиките и параметрите на тези групи чрез функциите : Данни и Импорт/Експорт,
които са разположени в дясната част на работната форма на фиг. 98. Групови обработки на СМЦ.

3.1. Данни
В частта „Данни“ се съдържат две функции: „Ценови листи“ и „Бързо въвеждане на баркод“.

Чрез използването на функция „Ценови листи“ може да се задават различни продажни цени, по
които да се продават стоково материалните ценности от избраната група.

Структура на СМЦ в магазин за хранителни стоки ► Групови обработки на СМЦ

фиг. 98. Групови обработки на СМЦ
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3.1.1. Ценови листи
Системата предоставя възможност за работа с различни ценови листи за продажба, които

може да се въвеждат ръчно или да се генерират автоматично по различни алгоритми. Когато
фирмата е регистрирана по ДДС - цените за продажби на дребно трябва да включват и ДДС. При
продажба на стоки се работи оперативно с една цена, която е указана предварително. При
активиране на функцията „Ценови листи“ на екрана се зарежда работната форма показана в
примера на фиг. 99.

Група „Хляб и тестени изделия“ ► Данни ► Ценови листи

фиг. 99. Работна форма на функция „Ценови листи“

Работната форма съдържа две таблици, чрез които се осъществява въвеждането и
редактирането на ценови листи. В горната таблица, в колона „вид на ценовата листа за СМЦ“,
потребителят въвежда наименованията на ценовите листи. При двоен клик в полето „редактиране
на цените“ в долната таблица се показват съответните СМЦ в листата и може да се въведат или
редактират техните цени.

В примера на фиг. 99 от структурата на СМЦ е избрана група „Хляб и тестени изделия“. От
горната таблица е избрана ценова листа „Продажна цена на каса“ и в долната таблица са показани
цените на различните видове хляб от избраната група „Хляб и тестени изделия“.

В лявата част до първата таблица е разположен бутон , чрез който се генерира справка,
която дава възможност да се направи сравнителен анализ на ценовите листи на СМЦ. Справка може
да се направи както за всички стоки, така и само за стоките в избрана група СМЦ. На фиг. 100 е
показан пример за сравнителен анализ на ценовите листи на стоките.
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фиг. 100. Сравнителен анализ на ценовите листи на СМЦ

Ценовата листа може да бъде разпечатана с помощта на бутона , разположен в дясно до
горната таблица. При активирането му автоматично се генерира справка за цените на стоките в
предварително избрана ценова листа и тя може да се разпечати на принтера. В примера на фиг. 101
е показана справка за стоките от група „Хляб и тестени изделия“ за ценова листа „Продажна цена
на каса“.

фиг. 101. Справка за ценова листа „продажна цена на каса“

Ценовата листа може да бъде изтрита чрез бутона - „изтриване на продажните цени“,
който се намира под втората таблица на фиг. 99.

Редактиране на ценова листа
В долната част на работната форма, под двете таблици на фиг. 99, е разположен панел,

съдържащ полета и бутони, чрез които може да се редактира автоматично избрана ценова листа с
зададен коефициент на изменение (фиг. 101.1).

фиг. 101.1. Панел, който се използва за формиране на нови продажни цени в ценова листа



72

Първоначално от падащото меню в полето „базова ценова листа:“ трябва да се избере
ценовата листа, която подлежи на изменение. В полето „коефициент:“ – следва да се въведе
коефициента на изменение на цените. След това трябва да се стартира функционалния бутон
„Формиране на продажни цени спрямо базовата ценова листа“. На екрана се появява прозорец (фиг.
102), в който с бутона „Да“ трябва да се потвърди формирането на новите продажни цени, съгласно
посочения коефициент. В показания пример на фиг. 102 базова ценова листа е „продажна цена за
големи клиенти“, а избрания коефициент на изменение е 2,0.

Група „Хляб и тестени изделия“ ► Данни ► Ценови листи ►Продажна цена за големи клиенти
► Формиране на продажни цени спрямо базовата ценова листа

фиг. 102. Формиране на продажни цени спрямо базова ценова листа

След потвърждаване на формирането на нови продажни цени програмата автоматично ги
зарежда в избраната ценова листа и ги визуализира във втората таблица (фиг. 103).

Група „Хляб и тестени изделия“ ► Данни ► Ценови листи ► Продажна цена за големи клиенти

фиг. 103. Автоматична промяна на цени в ценова листа „Продажна цена за големи клиенти“
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3.1.2. Бързо въвеждане на БАРКОД

БАРКОД на стоките може да се въведе по два начина – в картона на стоката или чрез
функцията „Бързо въвеждане на БАРКОД“. При активиране на тази функция на екрана се зарежда
работната форма показана в примера на фиг. 104. В средната ѝ част има таблица, която съдържа
фирмените номера и наименованията на стоките в избраната от структурата група СМЦ.
Последната колона на таблицата е предназначена за бързото въвеждане на БАРКОДА на
съответните стоки.

Група „Мляко и млечни продукти“ ►Данни ►Бързо въвеждане на БАРКОД

фиг. 104. Бързо въвеждане на БАРКОД

В долната част на работната форма на фиг. 104, под таблицата, са разположени два бутона:
- за разпечатване на баркодовете на стоките;
- за изтриване на баркодовете на стоките.

3.2. Импорт/Експорт на ценови листи
В програмата е разработен механизъм за импорт и експорт на ценови листи чрез стандартен

файл с csv формат. Цените на стоките предварително се подготвят и може оперативно да се
променят. Механизмът е удобен за използване за оперативно управление на продажните цени от
мениджърите на фирмата.

3.2.1. Експорт на ценови листи
Ценовата листа съдържаща стоки от предварително избрана от структурата група може да

бъде записана в стандартен csv файл и да се използва от външни системи. Това става чрез функцията
„Експорт на ценова листа“. При нейното стартиране на екрана се зарежда работната форма
представена в примера на фиг. 105.

Първо трябва от структурата в ляво да се избере групата СМЦ, след това да се стартира
функцията „Експорт на ценова листа“ и от горната таблица на екрана чрез двоен клик с ляв бутон
на мишката да се избере ценовата листа, която трябва да бъде трансформирана в csv файл.
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Група „Замразени изделия“ ►Импорт/Експорт ►Експорт на ценова листа

фиг. 105. Работна форма на функция „Експорт на ценова листа“

В примера на фиг. 105 от структурата на СМЦ е избрана група “Замразени изделия“. В
първата таблица за вид на ценовата листа е избрана листа „Продажна цена на каса“, а във втората
таблица под нея са показани цените на стоките в избраната ценова листа. Под двете таблици, в
долната част на формата има полета и бутони, чрез които се извършва подготовката и генерирането
на csv файла.

Бутонът „Избор на папка“ служи за посочване на папката, в която ще се запише файла с
ценовата листа. След като папката е избрана, под този бутон се визуализират съответно пътят до
нея и наименованието на файла, в който ще се запише ценовата листа (вижте примера на фиг. 106).

фиг. 106. Избор на папка и създаване на файл с текущата ценова листа

Следва да се стартира бутона „Създаване на файл с текущата ценова листа“, чрез който
системата генерира съответния csv файл. След приключване на този процес на екрана се извежда
съобщение, че операцията е завършена. Съдържанието на създадения файл с данните от
разглеждания пример е показано на фиг. 107.

фиг. 107. Съдържание на генерирания csv файл от текущата ценова листа



75

Най-отгоре е наименованието на ценовата листа, в разглеждания пример на фиг. 107 то е
„Продажна цена на каса“. Под него са подредени стоките със съответните номера, наименования,
единична мярка и цени. Така подготвения файл може да бъде използван от други външни системи.

3.2.2. Импорт на ценови листи
Импортът представлява зареждане в системата на готови ценови листи от предварително

подготвен стандартен csv файл. Този механизъм е удобен в редица случаи, когато е наложително
фирмата да използва по-гъвкави цени при продажби – например, при продажби на стоки в
празничните периоди с отстъпки в цените, при определяне на цени за различни категории клиенти,
при настъпване на промяна в търговската политиката на фирмата и други.

Форматът на csv файла, който ще може да се импортира в програмата е показан в примера
на фиг. 108. Той съдържа наименованието на ценовата листа (в случая „Продажни цени – VIP
клиенти“) и стоките, включени в нея със съответните им номера, имена, единични мерки и цени.

фиг. 108. Ценова листа в csv файл

Прехвърлянето на ценовата листа се извършва по следния алгоритъм:
Стъпка 1. Първоначално от структурата на СМЦ посочете групата стоки, за която се отнася

ценовата листа. В примера на фиг. 109 е избрана група “Замразени изделия“.

Група „Замразени изделия“ ►Импорт/Експорт ►Импорт на ценова листа

фиг. 109. Подготовка за импортиране на ценова листа от csv файл

Стъпка 2. В дясната част от панела „Импорт/Експорт“ – е необходимо да стартирате
функцията „Импорт на ценова листа“. След това в списъка с ценови листи (в горната таблица на
работната форма) трябва да въведете наименованието на новата ценова листа, която ще бъде



76

импортирана. В примера на фиг. 109 - наименованието на ценовата листа е „Продажни цени – VIP
клиенти“.

Внимание! Много е важно двете имена на ценовите листи да съвпадат, също и
наименованията и номерата на стоките. В противен случай няма да може да се
осъществи импортирането. При несъвпадение на номера или на наименования на стоки
– програмата извежда на екрана съобщение, че има несъвпадение и импортирането не е
извършено!

Стъпка 3. След въвеждането на наименованието на ценовата листа трябва чрез двоен клик
с ляв бутон на мишката в полето „редактиране на цените“ да отворите ценова листа за стоките в
избраната група. Следва да активирате функционалния бутон „Избор на файл“, който е разположен
в долната част на работната форма и да се изберете папката и csv файла с новата ценова листа за
групата стоки (фиг. 110). На екрана се визуализират папката и името на csv файла, съдържащ ценова
листа.

фиг. 110. Избор на папка и csv файл, съдържащ ценова листа

Стъпка 4. Активирайте активира функционалния бутон „Импорт на ценова листа“. На
екрана се зарежда панел, в който с бутона „Да“ се потвърждава импортирането (фиг. 111).

Група „Замразени изделия“ ►Импорт/Експорт ►Импорт на ценова листа

фиг. 111. Импорт на ценова листа
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Стъпка 5. Прехвърлянето на ценовата листа от csv файла се извършва автоматично.
Системата извежда на екрана съобщение, че операцията е завършена. Новите цени се зареждат в
съответстващата таблица в работната форма (фиг. 112).

Група „Замразени изделия“ ►Импорт/Експорт ►Импорт на ценова листа

фиг. 112. Преглед на прехвърлената ценова листа

4. Картон на СМЦ

При избор на СМЦ от структурата на екрана се зарежда работната форма, показана на фиг.
113. Картон на СМЦ. Тя съдържа редица полета и функционалности, които се използват за
въвеждане данните по картона на избраната стоково материална ценност.

СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► сандвич със синьо сирене ► картон

фиг. 113. Картон на СМЦ
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- Полето „Основна единична мярка“ – съдържа падащо меню с различни единични
мерки, от които може да се избере подходяща (фиг. 114).

фиг. 114. Основни единични мерки

- Бар код стандарт EAN
Системата позволява работа с два номера на СМЦ. Единият номер (код) е фирмения
номер на СМЦ, който се записва при създаване на СМЦ в изграждане структурата на
стоките. Другият номер е номер от тип EAN код или подобен на него (например
баркод), с който също може да се работи при операциите със СМЦ-та. Кой номер
оперативно се използва зависи от указания вид в настройката на ТО. В това поле „бар
код стандарт EAN“ се въвежда втория номер (код), с който може да се работи с
конкретното СМЦ при извършване на продажбите.

- Параметри на СМЦ при продажба на каса – в тази част на работната форма може
да се зареди лого на СМЦ, снимка на СМЦ и да се въведе някаква допълнителна
информация за стоката (фиг. 113). Ако е поставена отметка в полето „Участва в
списъка със стоки при бързо избиране при продажби“ –логото на стоката ще се
визуализира на екрана при използване на функцията „Касова продажба“ > „визуален
избор“ (в раздел „Работа с клиенти“ от главното меню).

Работа с клиенти ► Касова продажба ► Визуален избор

фиг. 115. Визуален избор на стоки при касова продажба

В примера на фиг. 113 е заредено лого на стока „Хляб - пълнозърнест“. Тогава при
стартиране на функцията „Касова продажба“ > „визуален избор“ то ще се появи на
екрана така, както е показано в примера на фиг. 115.
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VI. Работа с клиенти

В програмния продукт за управление на продажбите в търговски обекти BONAs всички
действия по отразяване на продажбите се извършват чрез генериране на съответните документи. В
системата не може да се извършва действие по продажба от фирмата продавач без да се създаде
съответен документ, отразяващ конкретното действие със стоките и/или услугите.

Всички документи, с които се работи отразяват точно съответстващи реални хартиени
документи (проформа фактури, фактури, дебитни известия, кредитни известия, касови фискални
бонове). По този начин се постига абсолютна проследяемост както на продадените СМЦ и/или
услуги при работата на фирмата, така и пълен контрол на лицата, извършвали съответните
продажби. Начинът на работа със системата е идентичен с работата без прилагане на автоматични
информационни средства, което гарантира лесното и бързото усвояване на работата със системата
от неквалифицирани в сферата на IT сфера потребители.

В зависимост от вида на извършваните действия по продажбите работата с документите
може да се обслужи от BONAs с функционалностите: „Проформа фактури“, „Фактуриране на
продажби“, „Неплатени фактури в брой“ и „Касови продажби“.

1. Проформа фактури

Проформа фактурите често се използват от фирмите продавачи в началния етап от
извършването на сделките по продажби. Те отразяват един начален момент в процеса на
продажбата и не е задължително крайната продажба да отговаря напълно на издадената проформа
фактура. Въпреки относително формалния характер на тези документи при тяхното генериране в
BONAs задължително към тях се генерира уникален номер на продажба (УНП). Веднъж създаден
той е неразделна част от документа и не може да се изтрива и/или манипулира от потребителя в
целия процес на продажбата.

При работата с BONAs се приема, че всяка генерирана проформа фактура стартира
продажба. Не е задължително тази продажба да се завърши, ако все пак се стигне до приключване
на продажбата, това действие се отразява с издаването на нов документ – фактура, която e свързана
с откриващата продажбата проформа фактурата. В BONAs има изграден автоматизиран механизъм,
който осъществява тази връзка от страна на фактурата.

Проформа фактурите може и да не се използват, ако конкретната сделка не изисква такъв
документ или фирмата продавач няма такава практика.

Формите обслужващи работата с проформа фактурите са показани в примерите описани по-
долу в текста. От главното меню на програмата трябва да се избере раздел „Работа с клиенти“ и от
него – функцията „Проформа фактури“. На екрана се зарежда работната форма показана на фиг.
116. В лявата част на работната форма е разположен панел, който съдържа списък с въвежданите
проформа фактури. Първоначално, когато в програмата няма въведени фактури този списък е
празен. В средната част се съдържат редица полета, таблици и функционални бутони, които са
предназначени за въвеждане и обработване на тези документи. Между двата панела има 4
функционални бутона, съответно:

- Бутон - за прелистване на фактурите;
- Бутон - за въвеждане на нови фактури;



80

- Бутон - за импортиране на СМЦ в структурата на търговския обект.

Работа с клиенти ► Проформа фактури

фиг. 116. Работна форма на функцията „Проформа фактури“

Въвеждането на данните започва от полетата за номер и дата на проформа фактурата и
БУЛСТАТ/ЕИК на контрагента (фиг. 117). Веднага след въвеждането на номера на документа се
генерира и УНП за документа, които се визуализира над текста „Проформа фактура“.

Избирането на контрагента става чрез двоен клик на мишката в полето на БУЛСТАТ, което
отваря падащо меню с контрагентите от номенклатурата на клиентите.

фиг. 117. Начални данни на проформа фактура

В дясно от контрагента има бутона с икона: . Бутонът е предназначен за проверка дали
БУЛСТАТ-а на контрагента е валиден. Проверката се извършва автоматично онлайн по Интернет
и от сайта на Европейската комисия http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. След натискане на
бутона се показва следното съобщение: (фиг. 118).
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фиг. 118. Проверка на БУЛСТАТ на контрагента

Следващите стъпки са избиране на вида на документа (винаги проформа фактура), тип на
доставка (ако потребителя е регистриран по ДДС), основание на ЗДДС (ако типа на доставка
позволява) и валута на фактурата. Чрез избиране на валутата, автоматично се зарежда курса от
номенклатурата на валутните курсове (фиг. 119). Валутния курс може да се промени и ръчно.

фиг. 119. Проформа фактура в чужда валута

В средата на екрана са разположени две таблица: Таблица на стоково материалните ценности
(СМЦ) и таблица на услугите.

В Таблицата на стоково материалните ценности има няколко колони с различно
предназначение. В Колоната „име на СМЦ“– има падащо меню (фиг. 120), съдържащо въведените
в структурата стоково материални ценности. Отварянето на падащото меню става чрез двукратен
двоен клик с ляв бутон на мишката или чрез двоен клик и натискане на клавиша Enter – при това
действие се показват всички стоково материални ценности, описани в складовото стопанство на
фирмата. Може да се въведе част от име на СМЦ и след натискането на Enter (или двоен клик на
мишката) в менюто за избор ще се покажат само СМЦ-тата, които съдържат въведените символи в
името си.
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фиг. 120. Въвеждане на СМЦ

В полетата на колона „мярка“ автоматично се зарежда мярката за съответното СМЦ. В
колони - „количество“, „ед. цена“ и „стойност“ потребителят трябва да въведе съответното
количество, единичната цена и стойността на стоково материалната ценност. След въвеждане на
количество на СМЦ, стоката не може да се премахне. Единичната цена се формира автоматично,
ако е зададена „актуална ценова листа за фактуриране“ с попълнени в нея продажни цени или се
въвежда ръчно. На базата на избраното количество и единична цена се формира стойността на
стоката. Последната колона „бележка“ – в нея с двоен клик с мишката се отваря допълнителна
форма, в която потребителят може да напише информация за съответното СМЦ (фиг. 121).

фиг. 121. Въвеждане на бележка

Таблицата на услугите също има няколко колони. Колоната „наименование на услугата“ –
има падащо меню (фиг. 122), съдържащо въведените в номенклатурата услуги. Отварянето на
падащото меню става чрез двукратен двоен клик с ляв бутон на мишката или чрез двоен клик и
натискане на клавиша Enter.
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фиг. 122. Въвеждане на услуги

В полетата на колона „мярка“, потребителят избира единичната мярка на избраната услуга.
В колони - „количество“, „ед. цена“ и „стойност“ потребителят трябва да въведе съответното
количество, единичната цена и стойността на услугата. След въвеждане на количество на услугата,
тя не може да се премахне. Последната колона е „бележка“. След двоен клик с мишката в колона
„бележка“ се отваря допълнителна форма, в която потребителя може да напише информация за
съответната услуга (фиг. 123).

фиг. 123. Въвеждане на бележка

В долната част на екрана има три компонента:

фиг. 124. Поле за „обща бележка“

- Полето - „обща бележка“ се използва за допълнителна информация, която се показва при
разпечатването на фактурата.
Под полето за обща бележка има два бутона:

 - предназначен за изпращане на фактурата по електронна поща;

 - за разпечатване на фактурата.
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Изисквания за използване на електронната поща са следните:

 Потребителят на програмата трябва да е направил настройките за работа с електронна
поща от „Фирмени данни и параметри“ > „Данни и настройки“ > „друго“.

 Потребителят трябва да е написал електронната поща на контрагента в
номенклатурата за клиенти.

След натискане на бутона за изпращане по електронна поща и потвърждаване от
потребителя, че той  вече няма да има право да прави корекции по проформа фактурата - се отваря
екранна форма (фиг. 125), в която потребителят може да напише допълнителен текст и да изпрати
писмото.

фиг. 125. Изпращане на проформа фактура по електронна поща

Бутонът - се използва за печат на проформа фактурата. При неговото активиране
потребителят трябва да потвърди, че той няма да има право да прави корекции по проформа
фактурата. След потвърждаване, проформа фактурата и нейно копие се формират в текстов
редактор (фиг. 126), чрез функциите на който може да се разпечати на принтера.
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фиг. 126. Печат на проформа фактура в текстов редактор

Когато фактурата е в евро, текстовете във формата за печат на документа съдържат и текст
на английски език. Подготвената за печат фактура в този случай изглежда по начина показан на
фиг. 127.

фиг. 127. Разпечатване на проформа фактура с цени в евро
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2. Фактуриране на продажби

Фактурирането е единственият законен начин за извършването на продажба на юридическо
лице. Фактурата е документ, който:

- съдържа точно определени атрибути относно извършителя (доставчика) и получателя
(купувача) на продажбата;

- отразява вида, количеството и стойността на продаваните стоки и/или услуги;
- в зависимост от определени характеристики на продавача, документът трябва да

отговаря и на допълнителни изисквания, например породени от необходимостта за
прилагането на ЗДДС;

- отразената в документа продажба може да е в BGN, но може да бъде и в произволна
друга валута;

- Напоследък фактурите се издават и в електронен вид, но засега това още не отменя
хартиеното издаване на документа.

Фактурирането може да завършва процеса на продажба, започнат с издаването на проформа
фактура, но може (което е по-често срещано) и да започне продажбата и да я завърши без да е
необходим предварителен документ за това.

BONAs поддържа и автоматизира всички стандартни дейности по извършване на продажби
с фактури. Поддържа всички възможности за издаването на фактура по ЗДДС. Поддържа всички
необходими атрибути (данни) за формирането на законосъобразен документ. Поддържа различните
видове документи производни на фактурата:

- дебитно известие;
- кредитно известие;
- анулирана фактура (това не е точно вид документ).

BONAs предлага и много допълнителни възможности:
- подпомагащи извършването на продажбата и проследяване на плащането;
- улесняващи попълването на данните и формирането на качествен и атрактивен вид на

фактурата – както на хартиен носител, така и в електронен формат (изпраща в електронна
поща на купувача генерираната фактура);

- осъществява продажбата в произволна валута и формира визуалния изглед на крайния
документ (фактурата) във подходящ вид спрямо използваната валута;

- контролира и подпомага работата на потребител при издаването на едно или няколко
дебитни и кредитни известия към конкретна фактура;

- осъществява автоматична проверка за верността на въведения номер по ДДС на
клиентите онлайн;

- поддържа данни и генерира съпътстващи документи към основния документ (фактурата)
– товарителница, CMR (международна товарителница;

- подпомага работата на потребителя, при ценообразуването на продажните цени като
цяло и в частност за всеки отделен клиент;

- подпомага управлението и контрола при извършването на продажбите в ТО на ниво
оператори като предоставя възможност за точно определяне на правата за достъп до
всяка от функциите на системата за всеки от назначените оператори.

EJ „BONA - СУПТО“:
- Автоматично генерира Уникален Номер на Продажба при започване на продажба

(към всяка проформа фактура или нова фактура). УНП е не изтриваем и веднъж създаден
не може да се коригира. Системата следи за свързаност между документите,
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осъществяващи една и съща продажба и следващите документи от поредицата не
получават нов УНП, а наследяват този на първия документ, с който е започнала
продажбата. Например: ако продажбата е започнала с проформа фактура издадената на
нейна основа фактура  наследява УНП и датата на започване на продажбата от проформа
фактурата.

- Стартира и контролира издаването на фискални бонове при плащанията по фактури
„в брой“.

- Следи за правилното и точно функциониране на фискалното устройство и при
настъпили проблеми или неточности при фискалното отразяване на операцията
сигнализира и блокира по-нататъшната работа до отстраняването на проблема.
Допустими са различни видове плащания „в брой“ при фактурирането:

 пълно плащане – веднага;
 пълно плащане – след време;
 частично плащане – веднага с доплащане след време;
 частично и постепенно плащане във времето;
 смесено плащане – частично веднага и частично плащане по банков пат;
 смесено плащане - частично плащане във времето и частично плащане по

банков път.

Работата по издаването на фактури в системата ще илюстрираме върху примерна фирма,
ползваща BONAs, която е регистрирана по ЗДДС и издава фактури с ДДС (когато е необходимо).

2.1. Компоненти (елементи) на екранната форма за въвеждане на фактури
Визуално, документите – фактурите са показани в примера на (фиг. 128 и фиг. 129). От

главното меню на програмата трябва да се избере раздел „Работа с клиенти“ и от него – функцията
„Фактуриране на продажби“. В лявата част на работната форма е разположен панел, който съдържа
списък с въвежданите фактури.

Работа с клиенти ► Фактуриране на продажби

фиг. 128. Екранна форма на функция „Фактуриране на продажби“
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Първоначално, когато в програмата няма въведени фактури, списъкът с фактури е празен. В
средната част на работната форма се съдържат редица полета, таблици и функционални бутони,
които са предназначени за въвеждане и обработване на тези документи. Между двата панела има 4
функционални бутона, съответно:

- Бутон - използва се за прелистване на фактурите;
- Бутон - използва се за въвеждане на нови фактури;

- Бутон - за копиране на проформа фактури във фактурите;
- Бутон - за импортиране на СМЦ в структурата на търговския обект.

фиг. 129. Фактура за продажба

Въвеждането на данните започва от полетата за номер и дата на фактурата и БУЛСТАТ/ЕИК
на контрагента (фиг. 130). Избирането на контрагента става чрез двоен клик на мишката в полето
на БУЛСТАТ, което отваря падащо меню с контрагентите от номенклатурата на клиентите.

фиг. 130. Начални данни на фактурата, БУЛСТАТ на контрагента

В дясно от контрагента има два бутона с икони: и

- Бутонът е предназначен за проверка дали БУЛСТАТ-а на контрагента е валиден.
Проверката се извършва автоматично онлайн по Интернет и от сайта на Европейската
комисия http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. След натискане на бутона се показва
следното съобщение: (фиг. 131).
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фиг. 131. Проверка за валидност БУЛСТАТ на контрагент

- Бутонът - показва всички документи за продажба (фактури) направени до момента от
фирмата (фиг. 132).

фиг. 132. Списък с всички фактури на потребителя

Следващите стъпки са: избиране на вида на документа, тип на доставка (ако потребителя е
регистриран по ДДС), основание на ЗДДС (ако типа на доставка позволява) и валута на фактурата.

Чрез избиране на валутата, автоматично се зарежда курса от номенклатурата на валутните
курсове (фиг. 133). Валутния курс може да се промени и ръчно.

фиг. 133. Фактура в чужда валута
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В средата на екранната форма са разположени две таблица: Таблица на стоково
материалните ценности (СМЦ) и таблица на услугите.

В Таблицата на стоково материалните ценности има няколко колони различни функции.
В Колоната „име на СМЦ“– има падащо меню (фиг. 134), съдържащо въведените в структурата
стоково материални ценности. Отварянето на падащото меню става чрез двукратен двоен клик с
ляв бутон на мишката или чрез двоен клик и натискане на клавиша Enter.

фиг. 134. Въвеждане на СМЦ при фактуриране

В полетата на колона „мярка“ автоматично се зарежда мярката за съответното СМЦ. В
колони - „количество“, „ед. цена“ и „стойност“ потребителят трябва да въведе съответното
количество, единичната цена и стойността на стоково материалната ценност. След въвеждане на
количество на СМЦ, стоката не може да се премахне. Единичната цена се формира автоматично,
ако е зададена „актуална ценова листа за фактуриране“ с попълнени в нея продажни цени  или се
пише ръчно. На базата на избраното количество и ед. цена се формира стойността на стоката.
Следващите колони са „бележка“, „-%“ и „CL”. След двоен клик с мишката в колона „бележка“ се
отваря допълнителна форма, в която потребителя може да напише информация за съответното
СМЦ (фиг. 135). С двоен клик върху колоната „-%“ се отваря друга допълнителна форма, в която
потребителя може да направи процентна корекция на единичната цена на СМЦ (фиг. 136).

фиг. 135. Въвеждане на бележка фиг. 136. Процентна корекция на единична цена
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В колоната „CL“, с двоен клик на мишката потребителя може да анулира СМЦ от фактурата.
Редовете с анулирани СМЦ се оцветяват в червено и не влизат в стойността на фактурата (фиг. 138).
Съответно и не влияят на фискалния бон при отразяването на плащане „в брой“.

Таблицата на услугите също има няколко колони. Колоната „наименование на услугата“ –
има падащо меню (фиг. 137), съдържащо въведените в номенклатурата услуги. Отварянето на
падащото меню става чрез двукратен двоен клик с ляв бутон на мишката или чрез двоен клик и
натискане на клавиша Enter.

фиг. 137. Въвеждане на услуги при фактуриране

В колоната „CL”, с двоен клик на мишката потребителя може да анулира услугата от
фактурата. Редовете с анулирани услуги се оцветяват в червено и не влизат в стойността на
фактурата.

фиг. 138. Фактура с анулирана стоково материална ценност (СМЦ)

В долната част на екрана има няколко полета: обща бележка за фактурата; дата на данъчно
събитие; последна дата на плащане и начин на плащане. (фиг. 139). Програмата поддържа 4 начина
на плащане:
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- в брой;
- по банков път;
- отложено плащане;
- платено авансово.

фиг. 139. Поддържаща функционална част на екранната форма за работа с фактури в BONAs

Има и няколко бутона със следните функционалности:

- Бутонът е предназначен за изпращане на фактурата по електронна поща.

- Бутонът - се използва за печат на фактурата.

- Бутонът - се използва за издаване на фискален бон при плащане в брой на фактурата
или сторно бон при кредитните известия.

- Бутонът - се използва за формиране на товарителница и CMR.

2.2. Механизми за работа с фактури
Описвайки работата с компонентите на екранната форма по-горе в текста практически

описахме подробно начина на въвеждане на фактури в BONAs.
Механизмите за работа са изнесени в отделна точка, защото всички те се използват и при

работата с другите видове документи, описани в следващите точки на документацията.
Фактурата не е единствения документ, който се използва при обработката на продажбите.

BONAs поддържа и автоматизира работата и с останалите видове документи, използвани в
практическата дейност по извършване на продажби.

2.2.1. Дебитни известия

Документ тип „дебитно известие“ се избира чрез смяна на вида на документа на дебитно
известие (фиг. 140).

фиг. 140. Избор на документ – „Дебитно известие“

След смяна на вида се показва бутон, чрез натискането на който се отваря форма с всички
фактури за избрания контрагент (фиг. 141). Потребителят може да избере съществуваща фактура от
програмата или да напише номер и дата на фактурата, за която иска да направи дебитно известие.



93

фиг. 141. Формиране на дебитно известие

При избор на документ, стоково материалните ценности и услуги автоматично се зареждат
в таблиците (фиг. 141). Показва се и бутон , който служи за нулиране на избраните количества.
След избора на количество, потребителят трябва да потвърди формирането на документа чрез
натискане на бутона „Изпълни“, при което дебитното известие ще се формира в главната форма за
работа (фиг. 142).

фиг. 142. Формирано дебитно известие

2.2.2. Кредитни известия (Сторниране на фактури)
Документ тип „кредитно известие“ се избира чрез смяна на вида на документа на кредитно

известие (фиг. 143).

фиг. 143. Избор на документ – „Кредитно известие“
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След смяна на вида се показва бутон, чрез натискането на който се отваря форма с всички
фактури за избрания предварително контрагент (фиг. 144). Кредитното известие служи за
сторниране на фактури. Потребителят може да избере съществуваща фактура от програмата или да
напише номер и дата на фактурата, за която иска да направи кредитно известие.

фиг. 144. Формиране на кредитно известие

При избор на документ, стоково материалните ценности и услуги автоматично се зареждат
в таблиците (фиг. 144). Показват се и два бутона:

- Бутон „цялостно кредитиране“ - който зарежда автоматично количествата от
избраната фактура като количества за кредитиране и

- Бутон - който нулира избраните кредитни количества.

След избор на количество потребителя трябва да потвърди формирането на документа чрез
натискане на бутона „Изпълни“, при което кредитното известие ще се формира в предната работна
форма (фиг. 145).

фиг. 145. Формирано кредитно известие
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2.2.3. Анулиране на фактури
Анулирането на фактурите става чрез смяна на вида на документа на „анулирана фактура“.

Може да се анулират фактури, при който продажбата не е приключена. След смяна на вида на
документа, потребителя трябва да потвърди анулирането на фактурата. Стоково материалните
ценности и услуги ще се оцветят в червено. (фиг. 146).

Веднъж анулирана не може да се промени това състоянието на фактурата. Не могат да се
изтриват и редактират съществуващите към момента на анулирането или да се добавят нови СМЦ
и/или услуги.

Дори и анулиран документа запазва своя УНП. Той има дата на започване на продажба, но
не притежава дата на приключване на продажбата.

фиг. 146. Анулирана фактура
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2.2.4. Функционалност на бутоните
При изграждането на програмния интерфейс на BONAs стриктно са спазвани EJ правилата

на добрия потребителски интерфейс. Той изглежда по-различно от общоприетите правила и норми
за изграждане на потребителски интерфейс в другите софтуерни продукти.

(1) Бутон - предназначен е за копирането на проформа фактури в нова фактура, в
която няма въведени номер и дата. След натискане на този бутон на екрана се отваря
прозорец за копиране на проформа фактури (фиг. 147).

фиг. 147. Копиране на проформа фактура

Потребителят трябва да избере от кой месец иска да копира проформа фактура и да натисне
бутона „Показване на документите“. В прозореца се визуализират в списък проформа
фактурите за посочения месец. След това трябва в списъка да маркира фактурата, която ще
бъде копирана и да натисне бутона „Пълно копиране на избрания документ“. С това
действие проформа фактурата се копира като фактура за продажба, като ѝ се присвоява
УНП-то на проформа фактурата и датата на започване на продажбата (фиг. 148, 149).
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фиг. 148. Въвеждане на бележка

фиг. 149. Процентна корекция на единична цена

Внимание! Копираната проформа фактура се забранява за корекция и остава в софтуера само
за наблюдение. Не може една проформа фактура да бъде копирана два пъти! Когато
фактурата е формирана чрез копиране на проформа фактура, при приключването на
продажбата на тази фактура се приключва и продажбата на проформа фактурата.
Фактурата, създадена чрез копиране от проформа фактура наследява нейния УНП и
дата на започване на продажба. При приключването на продажбата във фактурата
автоматично съответната проформа фактура също се приключва.

(2) Бутон . Софтуерът разполага с бутон за импортиране на стоки и услуги. За да се
използва тази функция е необходимо потребителят да е въвел номер на документа с което
ще формира УНП и начало на продажбата. При натискане на бутона „IMP”, ще се покаже
работната форма на (фиг. 150).  Потребителят трябва да избере файлът, който иска да
импортира, чрез натискане на бутона „Избор на файл с данни за фактурата“. Файлът трябва
да бъде във формат “CSV” и да е формиран по подобие на показания на (фиг. 151), в противен
случай файлът няма да сработи.
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фиг. 150. Импорт на СМЦ и услуги

фиг. 151. Структура на файла за импорт

(3) Бутон - предназначен е за изпращане на фактурата по електронна поща към
указаната поща на клиента.

Изискванията са следните:
- Потребителят на програмата да е направил настройките за работа с електронна поща
от „Фирмени данни и параметри“ > „Данни и настройки“ > „друго“.
- Потребителят да е написал електронната поща на контрагента в номенклатурата за
клиенти.

След натискане на бутона, и потвърждаване от потребителя, че вече няма да има право да
прави корекции по фактурата се отваря форма (фиг. 152), в която той може да напише
допълнителен текст и да изпрати писмото.
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фиг. 152. Изпращане на фактура по електронна поща

(4) Бутон - използва се за печат на фактурата. При неговото активиране потребителят
трябва да потвърди, че няма да има право да прави корекции по фактурата. След
потвърждаването, фактурата и нейно копие се формират в текстов редактор (фиг. 153), чрез
функциите на който, тя може да се разпечати на принтера.

фиг. 153. Печат на фактура в текстов редактор

Когато фактурата е във валута, текстовете във формата за печат на документа съдържат и
текст на английски език. Подготвената за печат фактура в този случай изглежда по начина
показан на фиг. 154.
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фиг. 154. Печат на фактура сцени и суми в евро

(5) Бутон - използва се за издаване на фискален бон при плащане в брой на фактурата
или на сторно бон при кредитни известия. Бутонът може да бъде активиран, само когато са
изпълнени следните три изисквания:
- Астрономическата дата е еднаква с датата на започване на продажбата на документа.

(Плащане с Фискален бон по фактури с по-късна дата се издават през „Работа с клиенти“
> Неплатени фактури - в брой).

- Вида на плащането е „в брой“.
- Валутата на документа е в лева.

 Издаване на фискален бон към фактура в брой
След натискане на бутона се отваря форма в която потребителят може да избере
цялостно или частично плащане на фактурата (фиг. 155). Стоките автоматично са
отбелязани за плащане като са оцветени в жълт цвят. При двоен клик върху клетката
„статус“, може стоката или услугата да бъде отложена за плащане.

фиг. 155. Частично плащане на фактура
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Потребителят има информация за:
- цялата сума по документа;
- сумата която клиента трябва да плати;
- платената сума до момента;
- остатъка за плащане (при частично плащане).

При повторно плащане на частично платена фактура, платените стоки и услуги са
отбелязани в зелен цвят, а тези за плащане в жълт (фиг. 156). Статусът „платено“, не
може да се променя!

фиг. 156. Повторно плащане на фактура

След избиране на статуса на стоките и услугите и начина на плащане - „в брой“ или
„с карта“, с натискането на бутона „ФИСКАЛЕН БОН“ ще се отпечата такъв.

 Издаване на сторно бон
Сторно бон се формира само когато документа е кредитно известие. След
формирането на кредитното известие и натискане на бутона се отваря форма в
която потребителят може да избере цялостно или частично плащане на кредитното
известие (фиг. 157). Стоките автоматично са отбелязани за плащане като са оцветени
в жълт цвят. При двоен клик върху клетката „статус“, може стоката или услугата да
бъде отложена за плащане.

Потребителят има информация за:
- цялата сума по документа;
- сумата, която клиента трябва да плати;
- платената сума до момента;
- остатъка за плащане (при частично плащане).

При повторно плащане на частично платена фактура, платените стоки и услуги са
отбелязани в зелен цвят, а тези за плащане в жълт. Статусът „платено“, не може да се
променя.
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фиг. 157. Формиране на „Сторно Бон“

След избиране на статуса на стоките и услугите, с натискането на бутона „СТОРНО
БОН“, сторно бонът ще се формира.

(6) Бутон - използва се за формиране на товарителница и CMR. След натискане
на бутона се показва форма за формиране на товарителница (фиг. 158 и фиг. 159). Попълва се
следната информация:
- номер и дата на товарителницата;
- данните на превозвача;
- информация за натоварване и разтоварване на стоките;
- описание на натоварените стоки;
- инструкции на превозвача;
- специфични споразумения между изпращача и превозвача.
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фиг. 158. Формиране на товарителница

фиг. 159. Разпечатване на товарителницата

Ако получателят е извън страната - може да се избере формиране на CMR с натискането на
бутона в горния ляв ъгъл (фиг. 160).
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,
фиг. 160. Формиране на CMR

Попълва се следната информация:
- номер и дата на ЧМР;
- данните на превозвача;
- информация за натоварване и разтоварване на стоките;
- описание на натоварените стоки;
- специфични споразумения между изпращача и превозвача.

Чрез бутона за принтиране ЧМР-то може да се разпечата на принтер (фиг. 161).
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фиг. 161. Разпечатване на ЧМР (CMR)
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3. Неплатени фактури – в брой

Визуално, екранната работна форма на функцията „Неплатени фактури - в брой“ е показана
на фиг. 162. От главното меню на програмата трябва да се избере раздел „Работа с клиенти“ и от
него – функцията „Неплатени фактури – в брой“.

Работа с клиенти ► Неплатени фактури – в брой

фиг. 162. Екранна форма на неплатени фактури в брой за указания интервал време

В лявата част на работната форма е направен филтър за търсене на неплатени или частично
платени документи. Филтрите са следните:

- Период на обработка – подразбиране е зададен период от началото на годината до
текущия астрономически месец.

- Филтър на клиентите – чрез избиране на част от БУЛСТАТ/ЕИК или името на клиента

След избор на вид филтриране потребителят трябва да натисне бутона „показване на
документите“.

В Таблицата в дясно на екрана се показват следните данни:
- Вид на документа;
- Номер на документа;
- Дата на документа;
- БУЛСТАТ/ЕИК и име на фирмата;
- Обща сума на документа;
- Платена сума до момента;
- Остатък за плащане;
- УНП на документа.

Чрез двоен клик с мишката върху клетка от реда с желания документ, ще се покаже формата
за издаване на фискални или сторно бонове – според вида на документа - фиг. 163 и фиг. 164.

Работата с формата е описана в глава VI. Работа с клиенти, т. 4. Касови продажби от
Документацията.
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фиг. 163. Издаване на „Фискален бон“ през функцията „Неплатени фактури в брой“

фиг. 164. Издаване на „Сторно бон“ чрез функцията „Неплатени фактури – в брой“
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4. Касови продажби
4.1. Режими на работа
EJ „BONA - СУПТО“ притежава функция за продажба на каса. От главното меню на

програмата трябва да се избере раздел „Работа с клиенти“ и от него функцията „Касови продажби“.
Отваря се работната форма показана на (фиг. 165). Касиерът не може да извършва повече от една
продажба по едно и също време. Чак след приключване на една продажба, може да се започне друга.
EJ BONAs ver. 1.11 няма функционалност и не поддържа работа с няколко сметки
едноврeменно, каквито би имало при ЗОХ – ресторант, бар или др.

Работа с клиенти ► Касови продажби

фиг. 165. Екранна работна форма при работа с касови продажби

В лявата част на работната форма е показан панел с информация. Потребителят има
постоянно информация за обект, адрес, оператор, дата и час:

- Обект – името на обекта записан в програмата;
- Адрес – адреса на който се намира обекта записан в програмата;
- Човекът, който работи – роля и трите му имена;
- Текуща дата и час – датата и часа се променят в реално време (всяка секунда).

Програмата разполага и с:
- Бутон за пауза - потребителя не може да продължи работа с програмата, освен ако не

сведе отново своята парола (фиг. 166).
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фиг. 166. Прозорец при пауза на работата с касата

- Бутон за изход – с натискане на бутона потребителят се връща обратно в главното меню
на програмата.

По средата на екрана са показани Данните на текущата продажба:

- Уникален номер на продажба;
- Таблица със стоките за продажба;
- Общата сума на продажбата.

Програмата позволява въвеждането на стоките за продажба да става по три начина – чрез
работа с пулт, визуално избиране и чрез избор по име.

(1). Работа в режим ПУЛТ

Визуално пултът е показан на фиг. 167.
Когато работим с „ПУЛТ“, потребителят има достъп до три бутона:
- Бутон „код / баркод“;
- Бутон „количество“;
- Бутон „Касов Бон“.

фиг. 167. ПУЛТ при работа с касови продажби
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Бутоните „код/баркод“ и „количество“ служат за сменяне на режима на работа. Когато е
активен режима „Код/баркод“ – с въвеждането на номера на артикула, той ще се добави в таблицата
с избраните артикули. В режим „количество“ потребителят може да променя количеството на
избраната стока. Бутонът „КАСОВ БОН“ служи за приключване на продажбата и отпечатване
от ФУ на касов фискален бон.

(2). Визуално избиране

Касиерът може да избира стоките чрез натискане върху картинките на съответната стока и
тя ще се добави с количество единица (фиг. 168).

фиг. 168. Форма за работа с визуално избиране

(3). Избор по име

Касиерът може да въведе цялото име или част от името на артикула, или номера му,
използвайки клавиатурата на екрана и бутона Enter. В списъка под клавиатурата ще се покажат
артикулите, които отговарят на търсенето (фиг. 169). Чрез двойно натискане върху артикула, той
ще се добави в таблицата със избраните стоки.
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фиг. 169. Форма за работа с избор по име

След приключване на избора от стоки потребителят (касиерът) трябва да премине в режим
на плащане (фиг. 170).

фиг. 170. Режим на плащане и приключване на продажбата

В режим плащане потребителят трябва да въведе сумата дадена от клиента. Програмата
автоматично ще сметне рестото, което касиера трябва да върне. Касиерът може да избере начин на
плащане „в брой“ или „с карта“. За приключване на продажбата касиерът трябва да натисне бутона
„КАСОВ БОН“. Автоматично се отпечатва фискалния касов бон и едва след това той (касиера)
може да започне нова продажба
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4.2. Касови отчети
Програмата има възможност да направи справка на касата, чрез използването на касовите

отчети. Достъпът за работа с касовите отчети е чрез натискане на бутона „Касови отчети“, намиращ
се горе в дясно на главната работна форма (фиг. 171). Автоматично е зададена днешна дата на
работа.

фиг. 171. Режим на плащане и приключване на продажбата

Бутон „Обобщен касов отчет“ – показва обобщена справка на фискалните бонове издадени
от обекта за текущия касиер, отговарящи на зададения период. Справката се визуализира в текстов
редактор (RTF) показан на фиг. 172.

фиг. 172. Справка за Обобщен отчет визуализирана в текстов редактор

Бутон „Подробен касов отчет“ – показва подробна справка на фискалните бонове издадени
от обекта за текущия касиер отговарящи на зададения период. Справката се визуализира в текстов
редактор (RTF) показан на фиг. 173.
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фиг. 173. Справка за подробен отчет визуализирана в текстов редактор

Бутон „Аналитичен отчет“ – показва броя и стойността на всички продадени стоки от
обекта за текущия касиер, отговарящи на зададения период. Справката се визуализира в текстов
редактор (RTF) показан на фиг. 174.

фиг. 174. Справка за подробен отчет визуализирана в текстов редактор

4.3. Сторниране на фискални бонове
Програмата има възможност за сторниране на издадени касови бонове. Това става чрез

избиране на бутона горе в дясно на главния екран „Сторниране на ФБ“. Функцията за сторниране е
активна само за хора с по-висока длъжност (отговорник, управител). Програмата позволява да се
сторнират само фискалните бонове, които са издадени от съответното работно място. За да се
направи сторно на фискален бон, потребителят трябва да въведе точната дата и номер на фискалния
бон и да натисне бутона „търси“. Ако програмата успее да открие фискален бон със зададените
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УНП и дата, се зарежда сумата на фискалния бон и се показва таблица с продадените стоки (фиг.
175).

фиг. 175. Сторниране на касов фискален бон

Потребителят трябва да избере какво количество от продадените стоки иска да сторнира.
Програмата не допуска сторнираното количество да бъде повече от продаденото. Когато
потребителят иска да направи няколко сторнирания на един фискален бон, системата следи
сторнираните количество и от предишните сторно бонове. След като потребителя избере какво
количество иска да сторнира, той трябва да даде причина за сторнирането. Избор на причините са:
„операторска грешка“, „връщане/рекламация“, „намаляване на данъчната основа“. След избиране
на причина, потребителят трябва да натисне бутона „Сторниране на ФБ“. Формира се нов сторно
бон, с УНП на фискалния бон, на който правим сторно. Стойностите на сторно боновете в касовите
отчети са с минус („-“) (фиг. 176).

За по-бърза работа са добавени два бутона:
- Бутон „Цялостно кредитиране“ - задава количеството, което оператора иска да бъде

сторнирано, като то трябва да бъде равно на продаденото количество.
- Бутон „Изтриване“ – нулира избраното количество за сторниране.
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фиг. 176. Касов отчет с формирани сторно бонове

4.4. Друг потребителски интерфейс за осъществяване на касови продажби
В програмата е предоставена възможност да се работи и с друг вид потребителски интерфейс

при продажби на каса. Той се прилага обикновено при работа на системата в търговски обекти,
които извършват значително количество продажби на стоки за кратко време. Работи обикновено с
баркодовете на стоките, като тяхното въвеждане става от баркод четец. Интерфейсът е направен да
работи както с въвеждане на данни от клавиатурата на компютъра, така и от touchscreen /тъчскрийн/
от монитора. Режимът се активира със стартиране на бутона , разположен вдясно и горе в
първоначалната форма за касова продажба (фиг. 177). Връщането в предишния интерфейс се
респективно осъществява чрез бутона , разположен на същото място горе вдясно на фиг. 178.

фиг. 177. Бутон за стартиране на друг интерфейс за продажба на каса

След активирането на указания бутон на екрана се зарежда нова работна форма, чрез която
може да се извършват касови продажби (фиг. 178).

Работа с клиенти ► Касова продажба ► избран бутон за „друг интерфейс“
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фиг. 178. Екранна работна форма – друг интерфейс за касова продажба

В зависимост от първоначалните настройки за обработка на СМЦ – по фирмени номера или
по баркод – стандарт EAN13 (фиг. 179), в работната форма на фиг. 178 може да се работи по два
различни начина: с фирмени номера (ако обработката на СМЦ е по фирмени номера) или с
баркодове (ако обработката на СМЦ е по баркодове).

Фирмени данни и параметри ► Параметри за работа ► други параметри

фиг. 179. Настройки за обработка на СМЦ – чрез фирмени номера или баркод – стандарт EAN13

В следващите примери е представено как може да се използва работната форма от фиг. 178
при продажба на каса, когато СМЦ се обработват по фирмени номера.

4.4.1. Въвеждане чрез фирмени номера на стоките за касова продажба
При работа с фирмени номера на СМЦ, потребителят трябва да въведе в полето за въвеждане

на код - кода на СМЦ и след това да натисне бутона Enter от малката клавиатура на екрана или от
клавиатурата на компютъра. С въвеждането на първия артикул операцията получава свой УНП.
Стоките, които се въвеждат чрез номера автоматично се зареждат в списъка с артикули (фиг. 180).

Работа с клиенти ► Касова продажба ► избран бутон за „друг интерфейс“
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фиг. 180. Въвеждане на стоки чрез стокови номера при касова продажба

4.4.2. Корекция на количество на въведен артикул
Програмата дава възможност да се редактира въведено количество за избран артикул от

списъка. За да се промени количеството е необходимо да се маркира с ляв бутон на мишката
артикула в списъка. След това трябва да се активира бутона „Количество“, който е разположен под
малката клавиатура (той ще промени цвета си от сив в жълт). Тогава над малката клавиатура ще се
отвори поле „< количество“, в което трябва да се въведе новата стойност (фиг. 181).

фиг. 181. Промяна количеството на стока

В примера на фиг. 182 потребителят променя количеството на артикул „2012 Кисело мляко
3,5%“ от 1 на 10 бройки. За запазване на новото количество се използва бутона Enter от малката
клавиатура на екрана или от клавиатурата на компютъра. Промяна в количеството се отразява в
списъка и стойността се променя автоматично в съответствие с новото количество (фиг. 182).
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фиг. 182. Отразяване на промяната в количеството на СМЦ

4.4.3. Анулиране на въведен артикул в списъка
Анулирането на артикул от списъка е съобразено с изискванията на Наредба №18 на НАП,

без самия артикул и данните по продажбата да се изтриват от списъка. На фиг. 183 е показан пример,
в който от списъка е нужно да се анулират артикули „2012 Кисело мляко – 3,5%“ и „1001 Хляб –
пълнозърнест“. За целта - първоначално трябва да се направи двоен клик с ляв бутон на мишката в
полето, което се намира най-вдясно от името на артикула, в колоната обозначена като „Cl“. Тогава
целия артикул се маркира в червен цвят и в това поле се записва „х“.

фиг. 183. Анулиране на артикули от списъка със стоки при касова продажба

4.4.4. Плащане
Касовото плащане се регистрира в програмата при активирането на бутона „ПЛАЩАНЕ“,

който се намира в горната част вдясно на работната форма. Под него се зарежда поле „платено >“,
в което трябва да се въведе стойността, която заплаща клиента и да се натисне бутона Enter. В
примера на фиг. 184 тази стойност е 20,00 лева.
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фиг. 184. Въвеждане на платената от клиента сума

Системата автоматично пресмята рестото, което трябва да се върне на клиента (фиг. 185) и
го визуализира под списъка с артикулите.

фиг. 185. Плащане

Плащането може да бъде извършено в брой или с карта. Когато се активира бутона „в брой“
– съответно се регистрира, че плащането е в брой. Респективно, когато се активира бутона „с карта“
– се регистрира плащане с карта.

4.4.5. Анулиране на касов фискален бон
Анулирането на касов фискален бон се осъществява чрез активирането на бутона

„АНУЛИРАНЕ“, като с един клик върху бутона се анулират се всички артикули в списъка (фиг.
186).

Внимание! Анулирането на продажба извършвана на каса е безвъзвратно!
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фиг. 186. Анулиране КФБ
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VII. Справки и анализи

Програмата разполага с функции за формиране на различни справки, които се използват за
анализи. Тези функции са разположени в раздел “Справки и анализи“ от главното меню на
програмата и са следните:

- Справки за продажбите;
- Справки по Наредба Н-18;
- Аналитични справки;
- Плащания по месец;
- Martket Basket анализ - тази функционалност работи само при поискване.

1. Справки за продажбите

Визуално, екрана при тази функция е показан в примера на фиг. 187.

Справки и анализи ► Справки за продажбите

фиг. 187. Екранна форма при работа със справки за продажбите

В горния десен ъгъл на екрана се показват основните формати, в които се формират
справките, а именно:

- RTF – (Rich Text Format);
- PDF – (Portable Document Format);
- HTML, XLS – (Отваряне със интернет браузер или Excel).

По подразбиране справките се генерират в RTF формат. Потребителят може за укаже друг
формат по негово желание преди формирането на съответния документ.
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1.1. Компоненти (елементи) на екранната форма

В лявата част на работната екранна форма е разположена дървовидна структура с папките
на документите. Потребителят трябва да избере една от тях или и двете преди генерирането на
справката. По този начин се указва обема на обработваните документи в справката.

В средата на работната форма в панел (фиг. 188) са разположени филтри за търсене при
обработката на документите.

фиг. 188. Примерно задаване на параметри за филтриране на обработваните документи в справката

Справките е възможно да се генерират по един филтър или по няколко филтри (в частност
по всички). Филтрите са следните:

- Период на справката – по подразбиране периодът е зададен за текущия
астрономически месец. Справките може да се формират и за по-голям период, като за целта
е необходимо да се посочат начален и краен месец на периода. Документите се филтрират
по датата на документа. Задаването на период е задължително за всички справки.
- Филтър на клиентите – в полето „за контрагент:“ се задава съответния клиент. За
улеснение при въвеждането може да се въведе само част от БУЛСТАТ/ЕИК на клиента или
част от името му – програмата автоматично го намира и визуализира на екрана.
- Документи с дати – в тези полета може да се посочат конкретни дати „от…до“, които
задават конкретен интервал на търсене на документи за справката.
- Филтър по номер на документ – в полето „за документи с №“ трябва да се въведе
част от номер на фактура. Справката се генерира за избрания период и за всички документи,
които имат в номера си записания частично в полето номер.
- Бутонът служи за анулиране на избраните филтри.

В дясно са разположени функционалните бутони, които се използват за формиране на
справките.



123

(1) „Детайлна справка по документите“ – при активирането на този функционален
бутон се показват всички документи за избрания период и отговарящи на допълнително
избраните филтри за търсене. Справката е показана на фиг. 189.

фиг. 189. Детайлна справка по фактури

Справката с филтър за контрагент „Мелник“ е показан на фиг. 190.

фиг. 190. Детайлна справка по фактури с филтър за контрагенти

(2) Хронологична справка по УНП – при активирането на този бутон в справката се
показват всички документи подредени по Уникален Номер на Продажба (фиг. 191). Когато
фактурата е формирана чрез копиране на проформа фактура, при приключването на
продажбата по тази фактура се приключва и продажбата на проформа фактурата.
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фиг. 191. Хронологична справка по УНП

(3) Обобщена справка за плащанията- в генерираната справка се показват всички
документи за избрания период и отговарящи на филтрите за търсене. Справката е
представена на фиг. 192.

фиг. 192. Обобщени данни за плащанията

Справка със филтър за контрагент „Мелник“ е показана на фиг. 193.
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фиг. 193. Обобщени данни за плащанията с филтър за контрагент

(4) Аналитична справка за приход по СМЦ - в справката се визуализират всички
документи с приключена продажба за избрания период и отговарящи на филтрите за
търсене. Справката е показана на фиг. 194.

фиг. 194. Аналитична справка за приход по СМЦ

Пример за справка с филтър за номер на документ „102“ е показан на фиг. 195.
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фиг. 195. Аналитична справка за приход по СМЦ с филтър за номер на документа

(5) Документи изпратени по Е-майл – в генерирана справка се включват всички
документи за избрания период и отговарящи на филтрите за търсене. Справката е показана
на фиг. 196.

фиг. 196. Документи изпратени по Е-майл



127

1.2. Справки по Наредба Н-18

Функционалността реализира всички справки изискуеми в т. 18 по Приложение № 29 към
чл. 52а на „НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ
ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ,
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ (Ново - ДВ, бр.
80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.).

BONAs генерира всички указани справки в табличен вид в точно определената структура в
т.18 от Приложение № 29 към чл. 52а на Наредба № Н-18. Данните се експортират директно от
базата данни на системата до файл в CSV/XLS формат. При формирането на справките могат да се
прилагат филтри за период (от дата до дата) и/или за ФУ, на което са регистрирани продажбите
(всички ФУ или конкретно ФУ), и/или за оператор (всички или конкретно посочен). Филтри „за
търговски обект“ и „за работно място“ не са предвидени, защото по тези показатели имаме само
един обект. Генерираните таблици могат да се наблюдават директно на екрана преди да се формира
файла с тях, ако е необходимо.

Екранната форма на тази функция е показана на фиг. 197.

Справки и анализи ► Справки по Наредба Н-18

фиг. 197. Екранна работна форма за справки по Наредба Н-18

В горния десен ъгъл на екрана се показват основните формати, в които по избор на
потребителя се формират справките:

 RTF – (Rich Text Format) ;
 PDF – (Portable Document Format);
 HTML, XLS, CSV – (Отваряне със интернет браузер или Excel).

1.2.1 Компоненти (елементи) на екранната форма
В лявата част на работната форма под името на търговския обект и адреса му са разположени

филтри за търсене (фиг. 198).
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Филтрите за обработка на данните може да се прилагат както последователно (т.е. всеки
един по отделно), така и паралелно, като едновременно са задени няколко филтри. В екранната
форма на фиг. 198 филтрите, чрез които може да се извличат различни справки са следните:

- период на продажбите – по подразбиране периода е зададен с дати от началото до края на
текущия астрономически месец. Документите се филтрират по датата на приключване на
продажбата. Позволено е да се посочи и друг период (по-голям или по-малък), в който са
извършвани продажби.

- по номер на Фискално устройство – чрез избиране на част от номера на устройството или
избиране на целия му номер.

- по код на оператора – в полето се задава номера на оператора. Ако полето е празно, тогава
този филтър не се използва.

- по УНП – чрез задаване на част или целия номер на продажбата.

фиг. 198. Филтри за търсене

Бутонът се използва за бързо нулиране (изчистване) на избраните вече филтри.

Внимание! Период на справката се указва винаги!

В дясно са разположени бутоните, формиращи конкретните таблици на справките по т. 18
от Наредба Н-18. Те са разделени в две колони, които са показани на фиг. 199. В първата (лявата)
колона са събрани всички справки, които работят с документите, генерирани от системата:
проформа фактури, фактури, кредитни известия, касови фискални бонове и т.н. Във втората колона
(дясната) са обединени справките по номенклатурите (т. 18.9 от Наредба Н-18).
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фиг. 199. Интерфейсен екран на справките по т.18 от Приложение № 29 към чл. 52а на Наредба № Н-18

1.2.2 Справки по документи

(1) т18.1. Обобщени данни за продажби - в справката се показват всички документи за
избрания период, които отговарят на филтрите за търсене и отразяват приключени
продажби. Резултатът от справката се формира в таблица, която има следната структура:
уникален номер на продажба; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; код и
наименование на търговски обект; дата на откриване на продажбата; време на откриване на
продажбата (час, минута, секунда); код на работно място; код на оператор; обща сума на
продажбата - без ДДС, в лв.; отстъпка - в лв.; ДДС - сума - в лв.; дължима сума по продажбата
- в лв.; фактура за продажбата - номер (ако е фактура); фактура за продажбата - дата (ако е
фактура); дата на приключване на продажбата; време на приключване на продажбата (час,
минута, секунда); клиент код (при наличие); клиент име (при наличие).
Към тази справка е направен и чек бутон, при пускането на който ще се покажат само
неприключените продажби (всички проформа фактури, ако не са копирани във фактурите
за продажба, неприключени фактури за продажба).

Справката визуално е показана в Excel на фиг. 200.
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фиг. 200. Справка „Обобщени данни за продажбите“

На фиг. 201 е показана справка с филтър за неприключени продажби.

фиг. 201. Справка „Обобщени данни за продажбите“ с филтър за показване на неприключени
продажби

(2) т18.2. Данни за плащанията по продажбите – в справката се показват всички
отговарящи на избраните филтри документи за посочения период. Резултатът от справката
се формира в таблица, която има следната структура: уникален номер на продажба; системен
номер на продажбата, присвоен от софтуера; дата на откриване на продажбата; дата на
приключване на продажбата; обща сума по продажбата - в лв.; дата на плащане; код на
оператор, регистрирал плащането; платена сума без ДДС - в лв.; ДДС - сума - в лв. вид на
плащането; индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането.
Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 202.
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фиг. 202. Справка „Данни за плащанията по продажби“

(3) т18.3. Детайлни данни за продажбите – в справката се показват всички стоки и
услуги за избрания период, отговарящи на филтрите за търсене. Справката се формира в
таблица, която има следната структура: уникален номер на продажба; системен номер на
продажбата, присвоен от софтуера; код на стоката/услугата; наименование на
стоката/услугата; количество; единична цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.; отстъпка (сума)
- в лв.; ДДС ставка; ДДС - сума, в лв.; обща сума - в лв.

Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 203.

фиг. 203. Справка „Детайлни данни за продажбите“
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(4) т18.4. Сторнирани продажби - показват се всички документи за избрания период,
отговарящи на филтрите за търсене. Справката се формира в таблица, която има следната
структура: уникален номер на продажба; системен номер на продажбата, присвоен от
софтуера; код на стоката/услугата; наименование на стоката/услугата; количество; единична
цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.; отстъпка (сума) - в лв.; ДДС ставка; ДДС - сума, в лв.;
обща сума - в лв.; дата на приключване на продажбата; време на приключване на продажбата
(час, мин., сек.); дата на сторниране на продажбата; време на сторниране на продажбата (час,
мин., сек.); индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ; код на оператор,
извършил сторнирането.

Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 204.

фиг. 204. Справка „Сторнирани продажби“

(5) т18.5. Анулирани продажби – в справката се визуализират всички документи за
избрания период, които отговарят на филтрите за търсене. Справката се формира в таблица,
която има следната структура: уникален номер на продажба; системен номер на продажбата,
присвоен от софтуера; код на анулираната стока/услуга; наименование на анулираната
стока/услуга; количество; единична цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.; отстъпка (сума) - в
лв.; ДДС ставка; ДДС - сума - в лв.; обща сума - в лв.; дата на откриване на продажбата;
време на откриване на продажбата (час, мин., сек.); дата на анулиране на продажбата или на
стоката/услугата; време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин.,
сек.); код на оператор, извършил анулирането.

Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 205.
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фиг. 205. Справка „Анулирани продажби“

(6) т18.6. Обобщени данни за доставки – BONAs не поддържа данни за доставчици и
доставени стоки и услуги. .

(7) т18.7. Детайлни данни за доставки – BONAs не поддържа данни за доставчици и
доставени стоки и услуги.

(8) т18.8. Движение на стоки за период – BONAs не поддържа данни за движение на
стоки.

1.2.3 Справки по номенклатури

(9) т18.9.1. Номенклатура на стоки и услуги – в справката се показват всички стоки и
услуги, които се съдържат в базата данни на BONAs за търговския обект. Резултатът от
справката се формира в таблица, която има следната структура: код, наименование, дата на
първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране.

Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 206.
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фиг. 206. Справка „Номенклатури на стоки и услуги

(10) т18.9.2. Номенклатура на доставчици – BONAs не поддържа данни за доставчици
на стоки и услуги.

(11) т18.9.3. Номенклатура на клиенти – генерира справка, съдържаща всички клиенти
от номенклатурата за клиенти. Справката се формира в таблица, която има следната
структура: ЕИК, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на
последна промяна, дата на деактивиране (вижте примера на фиг. 207).

фиг. 207. Справка „Номенклатури клиенти“

(12) т18.9.4. Номенклатура на видове операции - показват се всички видове операции
(дейности), които се изпълняват от BONAs. Резултатът от справката се формира в таблица,
която има следната структура: код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в
системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране. Справката визуално е показана
в Excel в примера на фиг. 208.
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фиг. 208. Справка „Номенклатури на видове операции“

(13) т18.9.5. Номенклатура на видове плащания – визуализират се всички видове
плащания, които се поддържат в BONAs. Справката се формира в таблица, която има
следната структура: код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата,
дата на последна промяна, дата на деактивиране.

За дата на първоначално конфигуриране в софтуера се приема датата на инсталирането на
програмата. Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 209.

фиг. 209. Справка „Номенклатура на видове плащания“

(14) т18.9.6. Номенклатура на търговски обекти“– BONAs поддържа само един
търговски обект. Резултатът от справката се формира в таблица, която има следната
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структура: код, наименование, местонахождение, дата на първоначално конфигуриране в
системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране.

За дата на първоначално конфигуриране в софтуера се приема датата на инсталирането на
програмата. Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 210.

фиг. 210. Справка „Номенклатура на търговските обекти“

(15) т18.9.7. Номенклатура на работните места – на една инсталация на програмата
може да има само едно работно място. Резултатът от справката се формира в таблица, която
има следната структура: код, търговски обект, индивидуален номер на свързаното към него
ФУ, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на
деактивиране.

Справката визуално е показана в Excel в примера на фиг. 211.
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фиг. 211. Справка „Номенклатура на работните места“

(16) т18.9.8 Номенклатура на потребители, оператори и касиери – в справката се
записват всички оператори и касиери, които са работели с BONAs. Справката се формира в
таблица, която има следната структура: уникален код в системата, имена по документ за
самоличност, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна,
дата на деактивиране; присвоени роли и период на активност за всяка от тях, други въведени
данни (вижте примера на фиг. 212).

фиг. 212. Справка „Номенклатура потребители, оператори и касиери“

(17) т18.9.9. Роли на потребителите на софтуера – показват се видовете роли в софтуера
и техните права за работа. Резултатът от справката се формира в таблица, която има следната
структура: код, наименование, права, дата на конфигуриране/деактивиране; извършени
промени в присвоените права на всяка роля - дата и извършени промени. Справката визуално
е показана в Excel в примера на фиг. 213.
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фиг. 213. Справка „Роли на потребителите на софтуера“

(18) т18.9.10 Права присвоени на ролите – формира се таблица с описание на правата
присвоени на ролите. Резултатът от справката се формира в таблица, която има следната
структура: код, наименование, описание, дата на конфигуриране/деактивиране.

Таблицата е показана в Excel в примера на фиг. 214.

фиг. 214. Справка “Номенклатура на правата присвоени на ролите“

(19) Всички видове справки по Н-18 за периода – при активирането на този бутон се
генерират всички справки изискуеми но Наредба Н-18 в една обща справка.

Част от формираните таблици в Excel са представени на фиг. 215 и фиг. 216.
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фиг. 215. Справка „Всички видове справки по Н-18 за периода“

фиг. 216. Справка „Всички видове справки по Н-18 за периода“

(20) Избор на няколко справки по Н-18периода
В BONAs има и възможност за избор на произволен брой от всичките справки, по желание
на потребителя. Това се осъществява със стартирането функционалния бутон „Избор на
няколко справки по Н-18 за периода“. На екрана се зарежда прозорец, който съдържа
списък с наименованията на всички справки (фиг. 217). Необходимо е да се постави отметка
в квадратното поле пред името на всяка справка, която потребителят иска да бъде генерирана
и след това да се натисне бутона „Показване на избраните справки“, за да се визуализират
на екрана. Ако е необходимо да се генерират всички справки се използва бутона „маркирай
всички“. В този случай системата автоматично поставя отметки на всички справки в
списъка. Следва да се активира бутона „Показване на избраните справки“, за да се
визуализират на екрана.
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фиг. 217. Интерфейс за избор на произволен брой от справките по Наредба 18

1.2.4 Справки по ЕКЛ на ФУ
Във функционалността, реализираща справките по Наредба Н-18 е включена и възможност

за получаване на справки директно на печат от ФУ. Тези справки се стартират с натискането на
бутона „Справка по ЕКЛ на ФУ“ (фиг. 218).

фиг. 218. Справка по ЕКЛ на ФУ

Преди стартиране на справката потребителят трябва да укаже какъв вид справка иска да
получи. Възможните видове справки според типа на документите, които участват в тях са показани
на фиг. 219.

фиг. 219.Тип на документите при справки от ЕКЛ

Забележка: Някои ФУ не могат да генерират пълното множество от справки от показаните
на фиг. 219 документи.
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1.3. Аналитични справки
Справката съдържа данни за извършени продажби от клиенти групирани по СМЦ.

Обработват се данните само от фактурите за продажба, издадени за периода на справката. Достъпът
до справката става от раздел „Справки и анализи“ функция “Аналитични справки (фиг. 220):

Справки и анализи ► Аналитични справки

фиг. 220. Форма за работа с „Аналитични справки“

В лявата част на екрана е показана дървовидната структура на стоковите материални
ценности (СМЦ). Потребителят може да направи справка за цяла група СМЦ или за отделно СМЦ,
чрез натискане с ляв бутон на мишката върху конкретна група или СМЦ в дървото.

В средната част на екрана са показани филтрите за търсене:
- Филтър за период на справката по месеци – показва всички фактури, на които датата на

фактурата попада в избрания период;
- Филтър за СМЦ – чрез частично или пълно въвеждане на името на СМЦ в съответното поле.
- Филтър „всяка СМЦ на нова страница“ – ако се постави отметка в това поле, всяка стока

ще се показва в текстовия редактор на нова страница.

Бутон „Аналитична справка на продажбите по фактури“ – чрез тази функционалност се
формира отделна таблица за всяка от избраните СМЦ. Справката се показва в текстов редактор (или
в PDF или XLSx формат), от където може да бъде разпечатана (фиг. 221).
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фиг. 221. Аналитична справка за групата „Хляб и тестени изделия“

Справка с филтър за търсене по име на СМЦ е показана на фиг. 222.

фиг. 222. Аналитична справка за групата „Хляб и тестени изделия“ с филър за СМЦ  „Царев“.
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1.4. Плащания по месец

Справката е само визуална и служи за извършване на бързи оперативни справки за
извършените продажби и плащанията по тях за избрания месец.

Достъп до справката (фиг. 223):

Справки и анализи ► Плащания по месец

фиг. 223. Форма на справката за плащания по месец

Над таблицата с плащанията е направен филтър по месеци. При смяната на месеца се
показват всички издадени фактури подредени хронологично.
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VIII. Администриране

1. Управление на касата и ФУ

В BONAs има изградена ефективна функционалност за автоматично следене на текущата
касова наличност на база на служебно въведени и/или изведени от касата на ТО/Фирмата суми и
извършените през дена продажби в брой отразени с касови фискални бонове (фиг. 224). Оттук се
осъществяват и основните функции по управление на ФУ – приключване на касата (нулиране на
регистрите на ФУ – Z отчет) и получаване на междинен финансов отчет от ФУ (Х отчет). Освен
оперативна проверка, за наличност на съответното ФУ и синхронизиране на датите между ФУ и
компютъра, при операциите за управление на ФУ BONAs извършва и всички необходими други
проверки и контроли, гарантиращи съответствие между данните в BONAs и паметта на ФУ.

Тази функционалност е достъпна чрез функцията “Управление на касата и ФУ“.

Администриране ► Управление на касата и ФУ

фиг. 224. Управление на касата и ФУ в ТО

На екранната форма има изградени функционалности и полета за:
- многократно въвеждане и/или извеждане суми от касата служебно. Всяка сума веднага

се отразява в ФУ;
- генериране на справка за всички плащания и операции в брой, извършени за текущия ден

(фиг. 225) в ТО и показване на текущата касова наличност, според обработените
документи и касови фискални бонове – касова книга;

- пускане на „X отчет“ на ФУ - многократно;
- приключване на касата за деня (Z отчет) - многократно, ако има отразени плащания

и/или сторно.
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фиг. 225. Касова книга
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IX. Работа с фискалното устройство в BONAs

Работата в BONAs е тясно свързана с фискалното устройство (ФУ), което е свързано с
компютъра, на който работи системата. Без наличието на такова устройство (независимо дали е
касов апарат или фискален принтер) BONAs не може да започне работа. Ако в началото на работа
се установи, че:

- липсва или няма връзка с ФУ;
- серийният номер на ФУ е различен от указаният на регистрираното ФУ;
- датата на компютъра се различава от датата на ФУ;
- наличие на необработена предходна операция с ФУ;

системата спира работа до отстраняване на проблема.

EJ „BONA - СУПТО“ комуникира преди и след всяка функция с фискалното устройство,
свързано с компютъра и реагира веднага на настъпили колизии. В тази глава са описани възможните
колизии, които могат да се породят в процеса на работа между системата и ФУ. В зависимост от
естеството на колизията, някои от тях предизвикват терминиране на програмата и не позволяват
повторно влизане в системата, докато проблемът не бъде отстранен. Други предлагат решение на
проблема със средствата и функционалностите на BONAs, а трети просто алармират за допуснати
операторски грешки или неправилно изпълнени процедури и позволяват тяхната поправка на
място.

Още с влизането в системата се прави пълен анализ за наличие на фискално устройство със
съответния сериен номер, синхронизация на датите между компютъра и ФУ (включително и с
астрономическото време за региона в Интернет), наличието на фискални бонове, след което не е
пуснат Z отчет или има вече генериран Z отчет за текущата дата. Системата обработва тези колизии
и издава на екрана различни съобщения.

1. Реакция на BONAs при липса или неустановена връзка с ФУ

При тази ситуация системата издава съобщенията, показани на фиг. 226 и фиг. 227:

фиг. 226.

фиг. 227.

Ако проблемът е съществен, например ФУ е повредено, потребителят може да реши да
смени ФУ, при което той ще бъде допуснат до работа, но само с функцията за промяна на
обстоятелствата (фиг. 228). След издаването на съответните документи по указаната в Наредба Н-
18 процедура - може за се активират новите обстоятелства.
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фиг. 228. Промяна обстоятелствата при проблем с ФУ.

Аналогична е и реакцията на системата при несъвпадение на серийният номер на текущото
ФУ и указания номер на регистрираното фискално устройството - само съобщението е различно от
предходните (фиг. 229):

фиг. 229.

2. Няма синхроницазия между датите на компютъра и ФУ

Липсата на синхронизация в датите на къмпютъра и астрономическата дата или на датите
мeжду компютъра и ФУ е достатъчно условие за прекратяване работата на системата. В този случай
с BONAs няма да може да се работи до отстраняване на проблема от потребителя. При тази
ситуация се извеждат съобщенията, показани на фиг. 230 и фиг. 231.

фиг. 230.

Или съобщението:
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фиг. 231.

след което системата се терминира.

Противоречията, описани в точки 1. и 2. на тази (IX) глава може да се появят и в процеса на
работа, например, поради повреда, прекъсване на връзката с ФУ или негова подмяна. Проверка за
описаните съответствия се прави преди всяко издаване на фискален или сторно бон, служебно
въвеждане или извеждане на суми от касата, пускане на дневни финансови отчети с нулиране или
без нулиране на регистрите на ФУ и при печат на ЕКЛ.

3. При входа в системата са налични фискални бонове от дата различна
от текущата

При приключване на работа с BONAs за деня може да се случи така, че потребителят да не
приключи ФУ с Z отчет. При тази ситуация системата следи веднага при следващо стартиране
първо да се извърши приключване с Z отчет и едва след това да се продължи работата за деня.
Извежданото съобщение е показано на фиг. 232.

фиг. 232. Съобщение от системата, че има издавани бонове от ФУ, а не е приключена дата

Трябва да се има предвид, че ако операторът няма право да приключва деня - системата ще
се терминира (фиг. 233). Само оператор със съответните права може да активира работата със
системата в такава ситуация.

фиг. 233. Съобщение от системата, че текущият оператор
няма право да извършва приключване на ФУ

4. Наличие на няколко Z отчета за деня на работа

Не е забранено приключването на ФУ с Z отчет многократно за деня. Тъй като
приключването с Z отчет автоматично води до прекратяване на работата с BONAs, ако потребителя
опита да работи отново през този ден системата ще сигнализира, че вече е било извършвано
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приключване, но няма да спре работата на оператора. Съобщението, което се извежда в този случай
е показано на фиг. 234.

фиг. 234. Съобщение от системата, че вече е извършено
приключване на ФУ за съответна дата

5. Контрол при обработката на сторно фискални бонове

Освен описаните в по-горните точки контроли при работата с ФУ при издаването на сторно
фискални бонове (работата с тях е описана в глава IV, т. 4.3. Сторниране на фискални бонове на
Документацията), BONAs извършва и оперативен контрол за зададена причина за извършване на
сторнирането и наличието на сторнировъчна сума. Съобщенията при пропуски на оператора при
извършването на тази операция са показани на фиг. 235 и фиг. 236.

фиг. 235.
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фиг. 236.

6. Управление на паричната наличност в касата и състоянието на
фискалното устройство

Системата отчита въведените и изведени служебно суми от касата и следи автоматично за
моментната касова наличност. Всички суми въведени или изведени от касата се отразяват като
служебни операции във ФУ. Не се допуска коригиране на въведени или изведени вече суми (фиг.
237).

фиг. 237.

Основна функционалност по управлението на ФУ е извършване на дневните финансови
отчети с нулиране/ненулиране на регистрите на ФУ. Освен оперативна проверка за наличност на
съответното ФУ и синхронизиране на датите между ФУ и компютъра BONAs извършва и други
проверки, в резултат на които може да бъде прекратено изпълнението на операцията по
приключване (Z отчет). Такива колизии са:

- неналичие на фискални бонове за деня (фиг. 238);
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фиг. 238.

При приключването на касата за деня (Z отчет), ако има започната продажба при работа на
каса и тя поради някаква причина не е приключена (например, касиерът не е генерирал касов
фискален бон за последната продажба. Възможна е максимум една такава операция за деня -
последната), тя служебно ще бъде анулирана (фиг. 239).

фиг. 239.

Внимание! Ако при работата с BONAs не се появи някое от описаните в
тази глава съобщения, това означава, че системата управлява ФУ без
проблеми и всяка продажба в брой извършена в ТО/Фирмата е отразена
както в базата данни, така и в паметта на ФУ.
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X. Сервизни функции

Раздел „Сервизни функции“ на главното меню съдържа следните функции:
„Импорт/Експорт на данни“, „Обновяване BONAs v1.11“ и Настройка и параметри на UI“.

1. Импорт/Експорт на данни
1.1. Импорт/Експорт на структура от СМЦ
В EJ BONAs е разработена възможността за импортиране на СМЦ в структурата (фиг. 240)

или eкспортиране на СМЦ от структурата (фиг. 246). От главното меню на програмата трябва да се
избере раздел „Сервизни функции“ и от него – функцията „Импорт/Експорт на данни“.

1.1.1. Импорт/Експорт на структура от СМЦ

фиг. 240. Екранна форма за импорт на структурата на СМЦ в базата от стандартен файл.

Създаване на файл за импорт и работа с него.

Потребителят първоначално трябва да формира стандартен CSV файл. Най-лесният начин
за създаване на CSV файл е чрез използването на Excel. В директорията на програмата в папка
„..\EXE\PAT” има празен файл с име „BONAS_IMPORT_EXAMPLE.xlsx“, чрез който потребителят
може да започне работа в Еxcel. Примерен файл е посочен във (фиг. 241 и 242).
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фиг. 241.Структура на
СМЦ в обекта

фиг. 242. Примерен CSV файл за импорт на структурата в обекта

Файлът съдържа 8 колони:
- Номер на група;
- Име на група;
- Номер на СМЦ;
- Име на СМЦ;
- Мярка;
- БАРКОД-ЕАН13;
- Количество;
- Стойност.

В BONAs не следим количеството и стойността на артикулите, затова тези две колони се
игнорират.

На редовете 2,3,4,5 е показан начина на създаване на група към структурата. Когато
създаваме група, трябва да посочим към кой възел да се закачи. В структурата „нулата“ (0) е запазен
символ за главния възел на дървото а именно „Структура на СМЦ в магазина за хранителни стоки“.
Когато номерът на групата е записан по този начин „#>#“ системата разбира, че трябва да създаде
група. Символът „>“ служи като разделител. Всичко преди него е номера на групата (възела), към
който искаме да закачим новата група. Всичко след него е номера на новата група.

На втория ред на показания пример имаме номер на група „0>1“ и име на група „Хляб и
тестени изделия“. Това означава:

- Групата ще бъде закачена към възел „0“ - „Структура на СМЦ в магазина за
хранителни стоки“;

- Новосъздадената група ще бъде с номер „1“;
- името на групата ще бъде „Хляб и тестени изделия“.

Когато потребителят иска да създаде подгрупа, начина на създаване е същия. Пример:
желаем да създадем подгрупа към „Хляб и тестени изделия“ с номер „1.1“ и име „Хлебни изделия“.
Начинът, по който трябва да изглежда примера е:

- Номер на групата: „1>1.1“ и
- Име на групата: „Хлебни изделия“.

На редовете от 6 до 19 са показани примери на създаване на СМЦ към групите. Ако
разгледаме пример на ред-10 имаме:
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- Номер на група: „2“;
- Име на група: „Мляко и млечни продукти“;
- Номер на СМЦ: „2012“;
- Име на СМЦ: „Кисело мляко – 3.5%“;
- Мярка: „бр“ – брой;
- БАРКОД-EAN13: „2373152637305“.

Това означава че СМЦ ще бъде създадена с група „2“, с име „Мляко и млечни продукти“, ще
бъде с номер „2012“ и име „Кисело мляко-3.5%“ с мярка „бр“(за брой) и БАРКОД-EAN13
„2373152637305“.

След описване на Excel файла, потребителят трябва да запише документа като CSV файл
(Comma-separated values). От Excel избираме „File (Файл) > Save As (Запази като) > CSV (Comma
delimited) (*.csv)”. (фиг. 243). На края, когато отворим файла с обикновен текстов редактор
„Notepad”, файла трябва да изглежда по начина показан на фиг. 244. Всяка клетка трябва да е
отделена с знака „ ; ” (точка и запетая).

,

фиг. 243. Избор за записване на
CSV файл

фиг. 244. Формиран стандартен CSV файл

Ако разделителят не е знак „ ; “ (точка и запетая), трябва да се направи настройка на
Операционната система „Windows“. Това става по следния начин:

Първо трябва да отворим Контролния панел (Control Panel). След това да изберем „Часовник,
Език и Регион“ (Clock, Language, Region) > избираме Регион (Region) > Формати (Formats) >
Допълнителни настройки (Additional Settigs) > Числа(Numbers) и ще се отвори прозореца показан
на (фиг. 245). Променете десетичния символ на „ . “(точка) и разделителя на „ ; “ (точка и запетая)
и натиснете OK.
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фиг. 245. Промяна на формата на числата.

Използване на функцията за импорт от създаден файл.

След като CSV файлът е готов за импорт, потребителят трябва го избере чрез натискате на
бутона „Избор на Файл“. Ще се отвори прозореца показан на (фиг. 246).

фиг. 246.

След избиране на файла се натиска бутона “Open”. Файлът ще се зареди в системата и остава
само да се натисне бутона „Зареждане на структурата на СМЦ в обекта от CSV файл.
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1.1.2. Експорт на структура от СМЦ

фиг. 247. Екранна форма за експорт на структура на СМЦ от обекта.

Потребителят трябва да избере в коя папка иска да се формира експортираният файл със
структурата на обекта. Това става чрез натискане на бутона „Избор на папка“ (фиг. 247). След избор
на папката и натискане на бутона „OK“, потребителят трябва да натисне бутона “Формиране на
CSV файл с експортирана структура на СМЦ от обекта“. След натискане на бутона файлът ще бъде
създаден в посочената папка.

1.2. Експорт на документи

В EJ BONAs е разработена възможността за eкспортиране на въведени фактури в
програмата. Това става чрез автоматично формиране на параметризиран JSON файл. Работната
форма (фиг. 248) се отваря чрез избиране на раздел „Сервизни функции“ от главното меню >
„Импорт/Експорт на данни“ > „Експорт на документи“.
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фиг. 248. Екранна форма за експорт на документи (фактури).

Първо потребителят трябва да избере период на операцията. Зададено е като условие двете
дати да бъдат в един месец. След избирането на периода потребителят трябва да избере място за
експортиране на данните чрез натискане на бутона „избор на папка“.

Ще се отвори прозореца показан в дясно. След избиране на място за съхранение потребителя
трябва да натисне бутона „ОК“ и след него „Eкспорт в EJ JSON”. Примерен JSON файл, формиран
при изпълнение на функцията, е показан на фиг. 249.

фиг. 249. Примерен JSON файл за експорт на документи (фактури).
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2. Обновяване на EJ BONA-s ver. 1.11

Функцията „Обновяване на EJ BONAs ver 1.11“ се използва за сваляне от Интернет и
инсталиране на подобрения на програмата. При това версията на продукта не се променя,
функциите остават непроменени, но се отстраняват малки неточности и грешки в кода. Обновяване
може да се прави само от оператори с права на достъп от тип „управител“. Освен това, за
осъществяване на обновяването е необходимо наличието на Интернет.

За да осъществите обновяване на EJ BONAs ver. 1.11, изпълнете следното:

Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Сервизни функции >
Обновяване BONAs v1.11“ (фиг. 250). Ще се появи диалоговият прозорец от фиг. 251.

фиг. 250. Функция „Обновяване BONAs v1.11“ от главното меню на програмата

Стъпка 2: Натиснете върху бутона „Да“. Това ще стартира сваляне на инсталатора на
програмата от сайта на Приложни Информационни Системи ООД. След като инсталаторът бъде
свален, EJ BONAs се изключва и се стартира току-що сваленият инсталатор.

фиг. 251. Диалогов прозорец за потвърждение на обновяването

Стъпка 3: Не е необходимо да въвеждате нищо – полетата на инсталатора са попълнени
автоматично със зададените в програмата данни. Освен това, мястото на инсталацията е вече
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зададено. Просто натиснете върху бутона „Обновяване“. Ще се появи диалоговият прозорец от
фиг. 252.

фиг. 252. Инсталаторът е готов да обнови EJ BONAs

Стъпка 4: Натиснете върху бутона „Yes“. Това ще доведе до показване на диалога с
лицензионното споразумение (фиг. 253).

фиг. 253. Диалогов прозорец за потвърждение на обновяването на програмата

Стъпка 5: Натиснете върху бутона „Приемам“. Това ще стартира процеса по сваляне на
новите системни файлове и поставянето им в съответните папки. След като процесът по
обновяването завърши, прозорецът на инсталатора ще придобие вида, показан на фиг. 255.
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фиг. 254. Диалогов прозорец за преглед на Лицензионното споразумение

Стъпка 6: Натиснете върху бутона „Изход“. С това инсталаторът се затваря и се показва
прозорецът за вход в системата (фиг. 255).

фиг. 255. Процесът по обновяване на EJ BONA-s е завършен

Стъпка 7: Влезнете в системата, използвайки Вашите потребителско име и парола. Ако
формата от фиг. 256 остане скрита от други прозорци и не се покаже, то натиснете няколко пъти
подред клавишната комбинация „Alt + Tab“, докато достигнете до нея.
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фиг. 256. Форма за вход в системата
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3. Настройки и параметри на UI

В EJ „BONA - СУПТО“ има изграден апарат за настройки и параметри на потребителския
интерфейс (UI – User Interface). Настройването се осъществява чрез активиране на функцията
„Настройки и параметри на UI“. На екрана се зарежда работната форма, съответстваща на
функцията (на фиг. 257).

Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI

фиг. 257. Работна форма на функцията „Настройки и параметри на UI“

Бутоните „препоръчителен цвят“ зареждат предварително зададени в програмата цветове. При
активирането на бутона „аналогов избор на цвят“ на екрана се появява прозорец, в който може да
се настрои нов цвят за работните форми (фиг. 258).

Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI

фиг. 258. Аналогов избор на цвят
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След определяне параметрите на цвета за потребителския интерфейс, при избора нова
функция от главното меню, работната форма, която се зарежда на екрана ще бъде в така настроения
от потребителя цвят (вижте примера на фиг. 259).

фиг. 259. Нов цвят на екранните форми на BONAs.
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Често задавани въпроси

Има ли интегрираност между EJ „BONA СУПТО“ и EJ „BONA – Склад“
и EJ „COTA – Счетоводство“?

Няма пряка връзка (интегрираност) между BONAs и двата модула на EJ System, но има
изградена възможност за:

- експорт/импорт на данни за структурата на СМЦ (BONAs <-> BONA);
- експорт/импорт на данни за продажните цени (BONAs <-> BONA);
- експорт на данни за извършените продажби на ниво фактури (BONAs -> BONA и BONAs

-> COTA).

Как се архивират данните на BONAs?

При инсталирането на програмата се указва устройството и папката, в която да се
разположат работните частите на EJ BONAs ver. 1.11. Инсталаторът създава служебна папка
..\EJ_BOS\, в която се намират изпълнимият файл на програмата (BONAS.EXE) и необходимите
при нейната работа приложен програмен интерфейс (API - EJ_SendEMail.exe, EJWebViewer.exe,
FED_RTF.exe, PrilsysSupport.exe) и библиотеки за динамично свързване (DLL - GetSerialNum.dll,
borlndmm.dll, libeay32.dll, quricol32.dll, ssleay32.dll).

Данните от работата с EJ BONAs ver. 1.11 се намират в подпапките на ..\EJ_BOS\. В повечето
от тях се намират служебни данни, например в ..\EJ_BOS\NOM са намират данните от служебните
номенклатури, в ..\EJ_BOS\PAT се има различни шаблони и примери за импорт на данни в
структурата на стоките на търговския обект, в ..\EJ_BOS\DOC са разположени файловете от
контекстната документация на програмата. Подпапките ..\EJ_BOS\BARCH, ..\EJ_BOS\BREPS и
..\EJ_BOS\BWRKS са работни – използват се за съхраняване на междинни данни от обработки и/или
крайни справки. Данните, отразяващи различни параметри при настройките за фирмата,
структурата на стоките и услугите, номенклатурите на клиентите, издадените проформа фактури,
различните видове фактури, издадените фискални бонове към фактурите и/или при продажбата без
фактуриране и др. се намират в структурата от папки в подпапка ..\EJ_BOS\BDATA.

Поради специфичните изисквания поставяни към програмните системи, обслужващи
продажбите в търговски обекти, в EJ BONAs ver. 1.11 не е реализиран апарат за архивиране
(съответно и разархивиране) на данните. За да се предотвратят съмнения за незаконна манипулация
с данните при работата на софтуера, грижата за съхраняване на данните е предоставена директно
на ползвателите на програмния продукт.

Архивирането може да се извърши лесно от всеки компютърно грамотен ползвател –
достатъчно е да се архивират файловете, намиращи се в подпапките на ..\EJ_BOS\BDATA.
Архивирането може да се извърши с директно компилиране или архивиране с произволен масово
използван архиватор.

ВНИМАНИЕ: Задължение на ползвателя на EJ BONAs ver. 1.11 е да съхранява редовно
(поне веднъж месечно, а при възможни проблеми с техниката и/или сбоеве в техническата
инфраструктура и по-често) данните, генерирани от работата с програмата за различните
периоди на работа на надеждни външни устройства.
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Как се наблюдават данни от минали години?

Според чл. 38, ал. 1 от ДОПК счетоводни регистри и финансови отчети се пазят в срок от 10
години. В тази връзка в BONAs цялата информация се пази в текущата база данни. При
организацията на данните е предвидено многогодишно ползване на системата. Данните се
формират по години и потребителят има достъп до тях по всяко време, без да се налага да прави
някакви други действия освен да избере съответната година.

На фиг. 260 т. 1. е показан интерфейсът за преминаване от една година в друга. Достъпът до
функционалността за смяна на годините е директно от началния екран на EJ BONAs и става с
натискане на бутоните в т. 1 на фиг. 260.

фиг. 260.

Ако не са налични данни за предишна или следваща година системата сигнализира (фиг. 261
и фиг. 262) и работата продължава в текущата година.
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фиг. 261.

фиг. 262.

При работа в стари години са достъпни само функциите за справки показани на фиг. 263. Не
е възможно да се въвеждат нови данни и/или да се коригират вече въведени данни. Системата не
допуска работа в бъдеща година. Дори и да не се работи със системата достъпът до данните е
гарантиран, включително и след изтичането на сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК.
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фиг. 263.

Организацията на данните в BONAs е така изградена, че може да поддържа големи обеми от
документи както в рамките на една година, така и за много години. Например: до прекратяване на
работа на ТО/фирмата (когато и да е това) или до въвеждането на нови законови разпоредби,
изискващи смяна на софтуера. Практически дори и на хардуери със скромни възможности СУБД
на BONAs работи успешно дори и при много големи обеми от данни, затова не се налага данните
за стари години да се архивират, респективно разархивират при желание на потребителя или
одитиращия да извършат проверки за стари години. Системата автоматично (след съответната
команда) преминава от една година в друга (ако е възможно).
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