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БД Софт ООД

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
CAR_IS
Версия 3.2.1.6

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1999 - 2021
Информацията в настоящето ръководство е предмет на промяна без предупреждение. Ако имате проблеми с части от
документацията, моля се обърнете към нас. Екипът не гарантира че този документ е свободен от грешки.
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Въведение
Настоящето ръководство е разделено на три части. В първата част "Основни понятия" са описани
основните идеи и принципи на програмата и са дадени указания важащи за всички форми в програмата.
Във втората част "Извършване на основни операции" са дадени подробни указания за най-често
извършваните операции в програмата. В третата част са описани менютата и екраните на програмата.
В ръководството са описани всички функции на системата. В зависимост от конкретния потребител и
дадените му права той няма да вижда всички функции от главното меню и съответно няма да може да
показва всички форми. Също така потребителят ще може да изпълнява само тези операции, за които има
зададени права.
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Основни принципи при работа с клавиатурата
Придвижване във формите
Придвижването между отделните полета във формите става с натискане на Enter () или Tab (за придвижване
напред) и с Shift + Tab (за придвижване назад).
Когато курсорът е позициониран в таблица придвижването може да става и със стрелките, когато не сме в
режим на редактиране (не се въвежда текст в дадена клетка).
Извикване на функции
Функциите от менютата могат да се извикват чрез натискане на Alt и позициониране на курсора със стрелките
върху желаната функция.
Функция стартирана чрез бутон се извиква или чрез позициониране върху бутона и натискане на Enter или
Space Bar, или чрез натискане на Alt и подчертаната буква в надписа на бутона.
Получване на помощ
От всяка форма при натискане на F1 се показва помощен екран свързан със съответната форма.
Определени функции могат да се извикват и чрез функционалните клавиши или чрез клавишни комбинации
(Ctrl плюс някоя буква).
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Основни принципи при работа с данните
Данните от системата се визуализират по два начина
• Показване на един запис на екрана
• Показване на много записи в таблица, като всеки запис е един ред
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Работа при показване на един запис

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

Придвижването между отделните полета става с Enter () или Tab (за придвижване напред) и с Shift + Tab
(за придвижване назад).
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Работа в таблица
При работа в таблица важат правилата като при работа с един запис, а също така и тези описани по долу
Общ вид на таблиците

Показани са основните области в таблицата. Те са:
Област групиране
Определя по кои полета се извършва
групирането на данните
Заглавия на колоните

Показват се имената на колоните.
Използва се при филтриране и сортиране
на данните

Бутон избор полета

Позволява бързото скриване,показване и
подреждане на колоните

Ред за филтриране

Позволява въвеждането на прости условия
за всяко поле

Област на група

Включва данните за определена стойност
на полето включено в групирането

Детайлни записи

Показва отделните редове от таблицата

Индикатор на записа

Показва текущия запис, както и
състоянието му (преглед на данни,
редактиране, добавяне на нов запис)

Сумарен ред група

Показва агрегирани стойности за записите
включени в дадената група (суми,
брой записи, средни, минимални или
максимални стойности)

Сумарен ред на таблицата

Показва агрегирани стойности за всички
записи в таблицата (суми, брой записи,
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средни, минимални
стойности)

или

максимални

Активно условие

Показва текущо зададените условия за
филтриране. Позволява изключване на
условието, преглед и редактиране на
комбинация от по няколко условия за поле,
както и преглед и активиране на последно
задаваните условия

Навигационни бутони

Използват
се
за
управление
на
позиционирането и редактирането на
таблицата

Индикатор на записа

Намира се пред всеки запис в таблицата. В зависимост от статуса на записа може да бъде:
Запис, който не е текущ
Текущ запис в режим на преглед
Текущ запис в режим на редактиране
Нов запис, който още не е записан в базата данни
Навигация в таблицата

Придвижването в таблицата може да става и със стрелките, а също и със следните клавиши
Клавиш
Действие
Page Up

Минава на предишен екран от таблицата

Page Down

Минава на следващ екран от таблицата

Ctrl + Page Up

Минава на първи запис от текущия екран

Ctrl + Page Down

Минава на последен запис от текущия екран

Home

Позиционира на първото поле от текущия
запис

End

Позиционира на
текущия запис

Ctrl + Home

Минава на първи запис в таблицата

Ctrl + End

Минава на последен запис в таблицата

последното

поле

от

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

В долния ляв край на таблицата има лента с бутони за навигация:
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Функциите на отделните бутони са :
Премества на първия запис в таблицата
Премества една страница назад
Премества един запис назад
Премества един запис напред
Премества една страница напред
Премества на последния запис в таблицата
Добавя нов запис
Изтрива маркираният(те) запис(и) от таблицата
Стартира режим на редактиране на текущия запис
Записва направените промени по текущия запис в базата данни
Отказва се от направените промени по текущия запис
Прочита наново данните от базата данни
Записва текущата позиция във временен буфер
Връща се на записаната във временния буфер позиция
Отваря екрана за задаване на условия (Същото като бутона Customize от
Реда за Активно условие
Маркиране на редове в таблица

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

Към заглавията на колоните:
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Функция

Описание

Sort Ascending

Извършва подреждане по стойностите в
текущото поле във възходящ ред

Sort Descending

Извършва подреждане по стойностите в
текущото поле в низходящ ред

Clear Sorting

Премахва
зададеното
подреждане.
Данните са подредени в реда, в който са
получени от сървъра

Group By This Field

Извършва групиране на записите по
стойностите на текущото поле

Remove from Grouping

Премахва зададеното
текущото поле

Group by Box

Показва или скрива областта за групиране

Footer

Показва или скрива Сумарния ред на
таблицата

Group Footers

Показва или скрива Сумарните редове на
групите

Remove This Column

Скрива текущата колона

Field Chooser

Показва диалога за избор на полета
(същото като при натискане на бутона за
избор на полета

Best Fit

Задава такава ширина на колоната, че
точно да побира показаните в нея данни,
включително и заглавието и

Best Fit (all columns)

Извършва Best Fit за всички показани
колони

групиране

по
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Към сумарните записи на групите и на таблиците:

Функция

Описание

Sum

Извършва сумиране на даденото поле

Min

Показва най-малката стойност на полето
за групата или за всички записи

Max

Показва най-голямата стойност на полето
за групата или за всички записи

Count

Брои записите в групата/ всички записи

Average

Изчислява средната стойност на полето за
групата/ всички записи

None

Не показва никаква агрегирана стойност
за полето

Към областите на групите:

Функция

Описание

Sort by Group Value

Сортирането на данните в таблицата се
извършва на база на стойностите в полето
за групиране (напр. При сортиране по
Главна група записите ще бъдат в реда
A,B,C,DNA,DNB,DNC)

Sort by Group Summary

Сортирането на данните в таблицата се
извършва на базата на избрана агрегирана
стойност, като възможните агрегирани
стойности са показани като опции (Напр.
Ако се избере Sum for Стойност ще се
покаже първо групата с най-малка обща
стойност на артикулите в нея, после тази
с втора по-големина и така до тази с найголяма обща стойност; Ако се избере Count
for Номер на частта първо ще се покаже
групата с най-малко позиции в нея, след
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това предпоследната по брой позиции и т.н.
до тази с най-много позиции)

Групиране

Позволява групиране на данните на база на стойностите в едно или няколко полета

Задава се по един от следните два начина:
- хваща се заглавието на колоната и се влачи до областта за групиране
- от Popup менюто към заглавието на колоната се задава Group by this Field
Когато са избрани няколко полета групирането е първо по стойностите на това което в областта за групиране
е показано най-вляво, после при еднакви стойности в него по това което е второ отляво надясно и т.н.
Преподреждането на полетата в областта за групиране се извършва с хващане и влачене на хванатото поле
до желаната позиция.
В дадения пример групирането е по Главна група и по група. Показани са главните групи – A, B, C, DNA,
DNB, DNC. После вътре във всяка Главна група е извършено групиране на група. Напр за главна група C има
групи C0, C1 и C2. За главна група DNB има групи DNB1, DNB3 и DNB4.
Премахване на дадено поле от групирането се извършва по един от следните начини:
- от Popup към заглавието на колната се избира Remove From Grouping
- хваща се полето от областта за групиране и се влачи извън нея
Сортиране
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Може да се извършва сортиране по една или няколко колони в таблицата, във възходящ (от най-малко към
най-голямо) или низходящ ред (от най-голямо към най-малко)
Сортирането се извършва с натискане върху заглавието на колоната, при което в дясната част се показва
символ индикиращ сортирането - за възходящо и а
- за низходящо.
Сортирането по няколк колони се извършва като първо се задава сортиране по първа колона, а след това
при натиснат клавиш Shift се задава последователно сортирането и по другите колони. При това данните са
сортирани по първата колона, къдет стойностите в първата колона са еднакви, се сортират по втората, където
стойностите във втората колона са еднакви по третата и т.н.
Изчистването на вече зададено сортиране се извършва с извикване на Clear Sorting от Popup менюто към
заглавията на колоните.
Филтриране

Филтрирането представлява отсяване и показване само на записите, които отговарят на зададени условия.
Филтрирането може да се извършва по три начина:
- от заглавията на колоните
- от реда за филтриране
- от реда за активно условие
• От заглавията на колоните

В най-десния край на заглавието на всяка колона
има бутон
с чието натискане се дава
възможност за филтриране по стойностите в тази колона. След натискането на бутона се появява списък с
всички възможни стойности в тази колона:

Срещу всяка стойност има поле за избор. При избор на една или повече стойности се показват само тези
записи, които имат стойност в тази колона равна на някоя от избраните. При вече извършен избор на стойност
и последващо натискане в полето за избор, то тази стойност се премахва от списъка на избраните.
Ако в някой от записите за избраната колона няма попълнена стойност то тогава се появяват две
допълнителни възможности за избор:

(Blanks)

Показва тези записи, в които няма
попълнена стойност за текущото поле
(Може да се съчетае и с избор и на
допълнителни конкретни стойности –
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например всички празни и тези, които са
на 01.3.2006

(NonBlanks)

Показва всички записи, в които има
попълнена стойност за текущото поле
(не може да се съчетава с допълнителни
стойности, защото в този случай се
обезмисля самото условие. Т.е. ако се
зададе някаква конкретна стойност(и)
това вече вк;ючва условието да се покажат
само полета с въведени стойности)

Освен това има две допълнителни опции:
(All)
Премахва всички зададени условия за
текущото поле
(Custom…)

Дава възможност за задаване на посложни условия за полето

Задаване на (Custom…) условия
При натискане на (Custom…) се отваря диалогов прозорец:

•
От този прозорец могат да се зададат до две условия за полето. Първо се избира какво е условието. Има
следните възможности:
Equals
Е точно равно на. Например показване на
всички записи с наличност 1 бройка (equals
1)
Does not equal

Е различно от. Например показване на
всички записи с наличност различна от 0
(does not equal 0)

Is less than

Е по-малко от. (Всички записи с продажби
под 100 броя – is less than 100)
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Is less than or equal to

Е по-малко или равно на (Всички записи с
продажби до 10 броя включително – is less
than or equal to 10)

Is greater than

Е по-голямо от (Всички записи с продажби
над 50 броя – is greater than 50)

Is greater than or equal

Е по-голямо или равно на (Всички записи с
продадена поне една бройка – is greater than
or equal to 1)

Like

Е подобно на. Позволява търсенето
на
стойности
съдържащи
желани
символи (например – Всички записи с
наименование съдържащи Filter – Like
%Filter%; С наименование започващо с
Filter – Like Filter%; С наименование
завършващо на Left - %Left). Приложимо е
само при символни полета

Not like

Не е подобно на. Позволява търсенето на
стойности, които не съдържат зададени
символи (Например в Наименованието
няма Brakes – Not Like %Brakes%).
Приложимо е само при символни полета

Is blank

Всички записи с празни стойности в
текущото поле

Is not blank

Всички записи с попълнени стойности в
текущото поле

След това се задава стойността с която да се сравнява.
След това може да се въведе и второ условие за избраното поле. При това се избира каква да е връзката между
двете полета:
AND
Трябва да са изпълнени едновременно и
двете условия (Например Наличност is
greater than 0 AND Наличност is less than
50 – Показване на всички записи, за които
наличността е по-голяма от 0 И е по-малка
от 50
OR

Трябва да бъде изпълнено поне едно от
условията (Например Наименование Like
%Brakes% OR Наименование Like %Pads
% - Наименованието трябва да съдържа
Brakes ИЛИ Pads)

След въвеждането на едно или две условия се натиска бутона OK за извършване на филтрирането.
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След задаване на условия за филтриране в заглавията на колоните, списък с активните условия се показва
в Реда за активно условие.
От реда за филтриране

За всяка колона може да се въвеждат прости условия. В дадения пример за колоната “Code” е зададено да
се покажат всички позиции, започващи с “11”. Знакът “*” означава, че след “11” може да има произволни
символи (включително и да няма други символи”. Знакът “?” означава че може да има точно един символ
на негово място. (Например “11?” означава всички позиции в които първите два символа са “11” и след това
има точно един произволен символ). След задаване на условието се натиска Enter и на екрана се показват
записите отговарящи на зададеното условие, а списък с активните условия се показва в Реда за активно
условие.
От Реда за активно условие

Показва текущо зададеното условие. С натискане на бутоните дава следните възможности:
Премахва всички зададени условия
Временно дезактивира зададените условия. Те са показани в реда с активно
условие и с повторно натискане на бутона могат да бъдат активирани
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Показва списък с последно задаваните условия с възможност за активиране на
всяко от тях:

Позволява задаването на сложни условия за едно или няколко полета
Задаване на сложни условия:
При натискане на бутона Customize се показва следния екран:

При натискане на бутона Press the button to add a new condition се добавя нов ред за задаване на условие:

След това се избира за кое поле ще се задава условието:

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 29 от 710

После се въвежда типа на условието. Тук освен условията описани в (Custom...) при филтриране от
Заглавията на колоните, могат да се избират и:
Between
От ... До .(Например Наличност от 1 до 3 броя Not Between

Не е в интервала От ... До (Например продажбите не са в
интервала от 10 до 20 броя -

In

Дава възможност за задаване на набор от стойности за
полето (Например всички стоки в групи A, B, DNA и DNB
Задаването става в следния ред:
- избира се условието In:
- въвежда се първата стойност:
-

натиска се бутона

-

въвежда се втора стойност:

)

- и така до въвеждане на всички желани стойности
not in

Дава възможност да се зададе набор от изключени стойности за
полето (например всички стоки, които не са в подгрупи 1 и 2
-

)

При натискане на бутона Filter, може да се избира между следните опции:
Add Condition
Добавяне на ново самостоятелно условие в главната група от
условия
Add Group

Добавяне на група от условия в главната група от условия

Clear All

Изчистване на всички условия

Добавянето на група от условия е от значение, когато трябва да има сложни връзки между различните
условия. В дадения пример:
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е добавена група от условия
, т.е. Описанието трябва да съдържа
FILTER или PADS. Тъй като всички останали условия са свързани с И, то за да може тези две условия да се
свържат с ИЛИ е необходимо да се дефинират като група.
С натискане на бутона
Add Condition

може да се избира между следните опции:
Добавяне на ново самостоятелно условие в избраната група от условия

Add Group

Добавяне на група от условия в избраната група от условия

Clear All

Изчистване на избраното условие/група от условия

В заключение посочения пример:

задава следното условие – Всички записи за които наличността е между 1 и 3 броя и са от групи A, B, DNA,
DNB и не са от подгрупи 1 и 2, и описанието им съдържа FILTER или PADS.
Допълнително към екрана има следните бутони:
Open
Зареждане от файл на записан преди това набор от условия
Save As

Записване във файл на зададения набор от условия

OK

Филтриране на записите на база зададения набор от условия и
затваряне на екрана
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Cancel

Затваряне на екрана без прилагане на зададения набор от условия

Apply

Филтриране на записите на база зададения набор от условия без
затваряне на екрана

Подреждане на колоните

Реда в който са показани колоните на екрана може да се променя с хващане и влачене на заглавието на
колоната до желаната позиция. Освен това може да се използва и Бутон избор колони. След натискането му
се показва списък с всички колони от таблицата:

От този списък има следните възможности:
- Преместване на колони – с влачене всяка колона може да бъде преместена до желаната позиция
- Показване и скриване на колони – с натискане върху полето преди името на колоната, същата се скрива/
показва
Работа със сумарните редове

В сумарните редове за всяка колона може да се задава изчисляването на различни агрегирани стойности .
Допустимо е избирането и на повече от една агрегирана стойност за колона:
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Избор на стойност от списък

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

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

В лявата част се показват намалени отделните страници от справката, а в дясната избраната страница от
справката.
Бутоните имат следните функции
- Показва цяла страница от справката
- Показва справката в номинален размер
- Показва справката, така че да се вижфа цялата ширина на страницата
- Връща на първа страница
- Връща на предишна страница
- Преминава на следваща страница
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- Преминава на последна страница
- Отваря диалог за избор на номер на страница за показване
- Отваря диалог за търсене по текст в справката
- Показва диалог за настройка на принтера
- Отпечатва справката
- Записва справката
- Отваря записана справка
- Затваря справката
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Основни понятия
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Общо описание на системата
Информационната система обслужва работата на склада и сервиза с клиентите и доставчиците, както и
вътрешнофирмената отчетност на тези звена. Основните функции на системата са, както следва:
Работа с клиентите

отваряне, обработка и приключване на клиентски поръчки
фактуриране на приключените поръчки
поддръжка на данните за клиента
Работа с доставчици

оформяне на поръчки за доставка
завеждане на доставените части и свързването им с поръчките за доставка
отчитане на задълженията към доставчиците
Вътрешнофирмена отчетност

отчитане на извършения труд в сервизите
отчитане на наличностите и движенията на материалните запаси
Инвентаризация на материалните запаси
Допълнителни функции

Настройки на системата – подръжка на определен набор от номенклатури и параметри на системата :
ценоразписи, каталози на труда, контрагенти, автомобили, обекти във системата, служители, отстъпки,
валутни курсове и т.н.
Структурно системата е разделена на следните 4 части:
Склад
Обслужва отчетността на материалните запаси. Включени са следните функции
Наблюдение склад – дава всички данни за материалните запаси – наличности, цени, движения и т.н.
Ценоразпис – дава възможност за преглед на ценоразписи от доставчици
Пакети – Дава възможност за дефиниране на съвкупност от операции (стоки и труд) под един общ
номенклатурен номер. Например “Смяна на масло”, включваща масло, филтър и труда за смяната им.
Инвентаризация – Генериране на инвентаризационни списъци, въвеждане и обработка на данните от
инвентаризацията.
Завеждане на стоки – завеждане в склада на получените материални запаси.
Вътрешни операции – Прехвърляне на материални запаси вътре в склада или между два склада.
Картони на служителите – Отчитане на получените от служителите материали и влагането им по клиентски
поръчки.
Поръчки за доставка – генериране и оформяне на поръчки за доставка.
Разчети с доставчици – дава възможност за следене на задълженията към доставчиците.
Наличности при доставчици – преглед на наличностите в складовете на доставчици или партньори на
фирмата.
Поръчки от Интернет – осъществява връзка с външен модул за получаване на поръчки от клиенти през
Интернет
Преглед на изписването – преглед на хронологична информация за изписаните от склада стоки
Изписването на стоките е свързано с обслужването на клиентите и затова се включва към функциите на
сервиза.
Сервиз
Обслужва работата с клиентите и отчитането на вложения труд. Включени са следните функции:
Откриване на поръчка – отваряне на нова клиентска поръчка.
Работа с поръчка – основната функция на системата. Въвеждат се и се обработват операции по клиентските
поръчки. Приключване на поръчките.
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Записване за ремонт – планиране на посещенията на клиентите
Работа за извършване – разпределяне на работите по приетите автомобили по отделни монтьори
Щемпеловане на времето – отчитане на действително изразходваното време за извършване на ремонтните
дейности
Фактуриране – Издаване на фактури по приключени поръчки
Плащания фактури – отчитане на вземанията от клиентите
Описи SmartClaim – връзка с външна система използвана от застрахователите при извършване на ремонти
с възлагателни писма
Данни за сервизните дейности – Дефиниране на номенклатура на сервизните операции за отчитане на
вложения труд.
Видове сервизни операции – Дефиниране на типове сервизни операции, носещи определена цена и група
за отстъпки
Задаване нормовремена – дефиниране на нормовремена за сервизните операции по типове автомобили
Модели и труд – преглед на дефинираните типове автомобили и справки за нормовремената по дадения модел
Акции – Задаване на дейности (акции), които трябва да бъдат извършени на определени автомобили. При
отваряне на поръчки за съответните автомобили тези акции автоматично се включват в поръчката.
Автомобили

Обслужва дейността по офериране на нови автомобили и следене на поръчките, доставката и продажбата
им. Включени са следните функции:
Поръчки автомобили - следене на поръчките, доставката и продажбата на автомобилите.
Оферти автомобили – създаване на оферти за нови автомобили с избор на модел и модификация и
конфигуриране на допълнителното оборудване.
Настройка
Служи за въвеждане на номенклатури и параметри на системата. Включени са следните функции:
Контрагенти – Данни за клиентите и доставчиците.
Автомобили – Данни за обслужваните автомобили, както и история на извършените ремонти
Контрагенти допълнителни – Клиентски карти – дефиниране на връзки между клиенти/автомобили и
магнитни карти на клиентите; Абонаментни планове – дефиниране на автомобили с договори за обслужване;
Клиентски списъци – изготвяне на списъци от клиенти за изпращане на писма; Договори ремонти –
дефиниране на условия за калкулиране на ремонтите по сключени договори със застрахователи.
Общи данни – въвеждане на общи данни за потребителя – активни обекти и директории за импорт/експорт
на данни.
Принтери – Определяне на кои принтери да се отпечатват документите и извеждат справките
Обекти – Обекта е основна единица от фирмата за която се отчита извършената дейност. Съществуват три
вида обекти – склад, сервиз и каса.
Складовете съхраняват материалните запаси. В склада се завеждат части, генерират се поръчки за доставка
и се изписват части по поръчка на даден сервиз.
Сервизът е звеното обслужващо клиентите, независимо дали това се състои само в продажба на части или
включва и влагане на труд. От сервиза се открива клиентска поръчка, извършват се операции (влага се труд)
и се приключват поръчките. Гише за продажба на части също се разглежда като сервиз, тъй като осъществява
контакт с клиента, независимо че не влага труд, а само продава части.
Каса – от касите се фактурират приключените клиентски поръчки.
Данни за фирмата – Въвеждане на данните на фирмата използваща системата.
Банкови сметки
Служители – данни за служителите на фирмата.
Права за достъп – Определяне на правата за достъп до менютата и функциите на системата за потребителите
и групите от потребители.
Пакети - Дава възможност за дефиниране на съвкупност от операции (стоки и труд) под един общ
номенклатурен номер. Например “Смяна на масло”, включваща масло, филтър и труда за смяната им.
Направления поръчки (сплитове) – Опеределя вида на клиентската поръчка – дали е продажба на краен
клиент, на служител, дали е гаранционен ремонт, за вътрешнофирмени нужди и т.н.
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Диапазони – Задават се диапазони от номера за различните документи (клиентски поръчки, сметки, фактури)
и за клиентските номера
Отстъпки и надбавки – Дефиниране на отстъпките давани на клиентите, и надбавките при определяне на
продажните цени.
Валутни курсове – Въвеждане на курсовете за всяка дата, валута и вид курс.
Системни константи – Параметри на системата (валути, клиентски групи, ценови групи и т.н.)
Справки – Дефиниране на справки, генерирани от системата.
Текстови форми – дефиниране на документи, които се извеждат като текст на матрични принтери
Дървовидни структури – дефиниране на структури за класификация на стоките и сервизните операции
Функции - Импорт данни – Модул за зареждане на данни от текстови файлове в таблиците на системата;
Системни функции – архивиране и възстановяване от архив; приключване на месец; администриране система
за поръчване от клиенти през Интернет и на система SmartClaims.
Справки
Служи за извеждане на справки от системата. Включва предварително дефинирани справки, както и
функцията общи справки, от която може да се извеждат справки от всяка таблица на системата (след
дефиниране в Настройки/Справки).
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Работа по клиентска поръчка
Клиентска поръчка
Основен документ, който се използва при поръчване и продажба на стоки и извършване на сервизни
дейности. В него се записват :
• описание на неизправностите/оплакванията ( при сервизни дейности)
• заявки за стоки
• изписани стоки
• дейности, които трябва да се извършат
• извършени сервизни операции
• други услуги
• коментари
На базата на клиентската поръчка се генерират документ за изписване (за изписаните стоки), поръчки за
доставка, сметки и фактури (след приключване на работата по поръчката).
Работата по поръчката протича в следния ред:
1. Откриване на поръчката (Нова поръчка)
2. Въвеждане на операции по поръчката (Работа по поръчка)
3. Обработка на въведените операции
4. Приключване на поръчката
5. Издаване на фактура или сметка на клиента
В определени обекти , където се извършва само директна продажба на части може да се зададе фазите 3 и
4 да се извършват едновременно.
Фаза 5 се извършва автоматично при вътрешни поръчки (поръчки открити за вътрешнофирмени нужди –
ремонти на собствени автомобили изписване на консумативи и рекл.материали).
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Операции
Операция

Всеки ред от поръчката е операция
Операциите се делят на две основни групи - основни и справочни.
Основните операции са тези, които действително се осъществяват и съответно се заплащат от клиента:
• сервизни операции (труд)
• стоки
• комплексни цени
• смеси
• свободен текст
Справочните операции са такива, които дават допълнителна информация за извършвания ремонт:
• коментар
• акция
• оплакване свободен текст
• оплакване от номенклатура
• запитване за стока
Всяка операция в поръчката се характеризира със своя вид, номенклатурен номер (код) и статус.
Статус на операцията

При първоначалното въвеждане на операцията в поръчката тя се записва със статус "Нов
запис"(Необработена операция). Докато операцията е с този статус тя не дава отражение във склада, не се
отчита като извършен труд и не се включва във фактурата ( с изключение на свободния текст), а също
така може да бъде изтривана и редактирана. След това в зависимост от вида на операцията се извършва
обработка, при която въведената операция се отразява в склада, в таблицата за извършения труд и т.н.След
приключване на поръчката или след анулиране на обработката на дадена операция, тя се установява в статус
“Информативен запис”.
Тъй като статусът на операцията пряко отразява извършените дейности, то не е възможно директното му
променяне. Всяка промяна на статуса се свързва с извършването на определено действие (напр. отчитане на
извършване на сервизната операция от монтьора или изписване на стоката от склада).
Дефинирани са следните статуси на операциите:
Операция за извършване

Сервизна операция при детайлно отчитане на времето, по която не е приключена работата.
Завършена операция

Обработена сервизна операция, пакет (задание, комплексна цена или смес), акция, задание от номенклатура
или запитване за стока
Заявена за изписване стока

Стока в клиентска поръчка, от която има достатъчно налично количество и може да бъде изписана незабавно.
Резервирана стока

Стока в клиентска поръчка, от която има достатъчно налично количество, стоката не трябва да се изписва в
момента, но трябва да се запазят съответните бройки.
Поръчана за доставка стока

Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество и е включена в поръчка за
доставка.
Чакаща складова доставка стока

Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество и чака доставка по складова
поръчка.
Заявена за поръчване стока

Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество, не е поръчана за доставка и трябва
да бъде включена в поръчка за доставка.
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Изписана стока

Стока в клиентска поръчка, която е изписана от склада.
Изписана на червено стока

Стока в клиентска поръчка, която е изписана от склада. Използва се за маркиране на стоки които не са взети
от клиентите или са изписани предварително.
Има наличност
Маркира, че в склада има наличност от съответната стока. Използва се когато, потребител без права за работа
в склада въвежда стоки в клиентска поръчка.
Няма наличност
Маркира, че в склада няма наличност от съответната стока. Използва се когато, потребител без права за
работа в склада въвежда стоки в клиентска поръчка.
От картон
Използва се, когато в клиентска поръчка се изписват стоки от картон на служител.
Информативен запис
Oперация в сервизна поръчка, която не е осъществена поради определена причина. Не дава отражение върху
сумата по поръчката и върху картона на стоката (ако операцията е стока).
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Основни операции
Основните операции с изключение на свободния текст се водят в съответните номенклатури. За всяка от
операциите са зададени следните основни характеристики
• номенклатурен номер на операцията
• наименование - твърдо са дефинирани наименования на два езика.
• ценова група - определя отстъпки, които се дават на клиентите и надбавките над базовата цена, които се
използват при формиране на останалите видове цени
• цени
• мерна единица
Ценообразуване в поръчката

В сервизната поръчка всяка операция се характеризира с единична цена, валута, в която е дадена, цената, и
отстъпка. Начинът на определяне на тези характеристики е следния:
• валутата се определя за обекта, в който се отчита съответната операция. Също така има функции за промяна
на валутата, при които цената на операцията се преизчислява по зададения курс към друга валута.(Виж
Работа по поръчка)
• Единичната цена се определя в картона на операцията, като има възможност за дефиниране на неограничен
брой цени за дадена операция (Трябва да се има предвид че видовете цени се определят за цялата система,
т.е. за всички обекти). Кой вид цена ще се зареди в поръчката зависи от направлението (сплита) на поръчката.
За всеки сплит се дефинира тип цена за стоките (респ.комплексните цени) и тип цена за труда.
• Отстъпката се дефинира в зависимост от клиента и автомобила, на който се извършва ремонта. Както
клиента, така и автомобилът имат поле Клиентска група. За всяка комбинация от клиентска група и ценова
група се дефинира процент отстъпка (Във формата Отстъпки и надбавки). При въвеждане на операция
се проверяват процентите отстъпка за клиента и за автомобила и се записва по-високият от двата. Също
така има възможност за конкретната поръчка изрично да се зададе клиентска група, при което се игнорират
клиентските групи на автомобила и клиента и се работи с процентите отстъпка за зададената група. За
определени клиенти може да се дефинират договори за ремонти с различни условия в зависимост от възраст
на автомобил, сума на ремонта и др. В този случай при отваряне на поръчката се избира по кои условия
от договра с клиента се работи и тогава цената на труда и отстъпките се определят от избраните условия
(виж. Договори за ремонти и Договор за ремонт в Работа по поръчка ). Възможно е също и дефиниране
на допълнителни отстъпки важащи за определени комбинации от сервиз, Ценова група, Клиентска група и
Тип автомобил. Тези допълнителни отстъпки или важат самостоятелно или се добавят към вече дадените
отстъпки.
• Общо правило при определяне на отстъпките е, че се избира възможно най-изгодната за клиента
комбинация, т.е му се дава най-високата допустима отстъпка.
• Съществуват и функции за ръчно коригиране на цените и отстъпките в поръчката (виж. Работа по поръчка).
Сервизни операции (труд)

Сервизните операции са извършените от сервизните работници дейности включени в номенклатура на
работните операции. Могат да бъдат зададени с определено количество единици (време) в номенклатурата
или количеството да се въвежда в поръчката. Също така могат да принадлежат към определен вид сервизни
дейности или да се водят самостоятелно.
Когато е зададен вид сервизна дейност за работната операция то единичната цена и ценовата група се задават
за вида сервизна дейност общо. Когато работната операция се води самостоятелно то тогава тя има своя
единична цена и ценова група.
Допълнителни характеристики на сервизните операции:
• принадлежност към стокови групи
• сервиз
За сервизната операция, както и за типа сервизна операция се задава мерна единица (мярка). Тя определя
размерността на количеството. Възможно е в един сервиз да се използват няколко различни мерки. В този
случай в Системни константи, за всяка мярка в полето Стойност се въвежда кратността на мярката спрямо
определена базова мярка. Например ако базата е 1 минута и имаме мярка отчитаща 5 минути в стойност се
въвежда 5. За друга мярка отчитаща един час се въвежда 60 и т.н. Също така в сервиза може да се въведе
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делител с цел в справките количеството труд да се показва в друга мярка различна от базовата. Например за
цитирания вариант ако искаме справката да се извежда в часове за делител трябва да се въведе 60. В този
случай вместо да се покажат 90 минути в справките ще се извежда час и половина. Трябва да се има предвид
че базовата стойност трябва да се избере преди започване на използване на програмата. За всяка мярка може
да се извършва промяна на коефициента, което няма да доведе до промяна на вече обработените операции.
Делителя за сервиза може да се променя във всеки момент.
Обработка на сервизните операции

При въвеждане на сервизна операция в поръчката тя се записва със статус 0
(необработена операция).
При задаване на записване на операцията се генерира нов ред в таблицата за сервизните операции съдържащ
данни за код на операцията, идентификатор на реда от поръчката, код на служител отговарящ за операцията
и съответният ред в клиентската поръчка става със статус 2 (завършена операция).
Стоки

Стоките са всички стоки и материали, с които работи фирмата.
Допълнителни характеристики на стоките:
• номер на склад
• локация (местопопложение в склада)
• налично количество
• резервирани бройки
• поръчани бройки
• актуален код на стоката (ако има замяна на кода)
• оптимално количество
• дата на изчисляване на оптималното количество
• количество в една опаковка
• тегло
• принадлежност към стокови групи
• основен доставик
Движение на стоките
Както е споменато по-горе, за всяка стока се съхраняват три количества : налично, резервирано и поръчано.
Връзките между тях са следните:
Налично количество
Променя се при:
• доставка на стоки
• издаване на документ за изписване по клиентска поръчка
• вътрешни операции
• инвентаризация
• прехвърляне на наличност към актуалния номер на стоката
Резервирано количество
Променя се при:
- промяна на статуса на ред от клиентска поръчка съдържащ стоката
Статуси на ред от клиентска поръчка, при които се резервира количество:
3 - заявена за незабавно изписване стока
4 - резервирана стока
5 - заявена за доставка стока
6 - чакаща складова доставка стока
7 - маркирана за заявяване за доставка стока
Статуси, при които не се резервира количество:
0 - необработена операция
8 - изписана стока
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9 - изписана на червено стока
10 - информативен запис
11 – има наличност
12 – няма наличност
Полето отразява резервираните (запазените) по клиентски поръчки бройки. Резервиране се извършва винаги,
след въвеждане на стоката в клиентска поръчка от потребител с права да обработва стоките, до изписване
на стоката.
Ако поради някаква причина резервирането е нежелателно, то трябва статуса на частта в клиентската поръчка
да се промени на "Информативен"
Поръчано количество
Увеличава се след изпращане на поръчка за доставка съдържаща стоката.
Намалява се когато поръчаната стока бъде получена или се маркира като неполучена стока (Статус на
поръчаната стока 3 или 4)
Работата със стоките може да се раздели на следните основни дейности:
Работа със стоки в клиентски поръчки
Работа със стоки в поръчки за доставка
Работа със стоки при доставки между складове
Работа със стоки в клиентски поръчки

При въвеждане на стоки в клиентска поръчка програмата автоматично опеределя статуса им. Тази обработка
зависи от типа поръчка и правата на съответния потребител.
При поръчка от тип ОФЕРТА стоките остават със статус Нов запис.
Ако потребителят няма права да обработва стоки, то програмата проверява дали има наличност от
съответната стока и определя статус Има наличност или Няма наличност.
Ако потребителят има права да обработва стоки, то в зависимост от наличността, флага за проверка на
наличности и поръчките за доставка се определя стаутс За изписване, За поръчване или Чакаща доставка,
както следва:
• ако има достатъчно наличност редът от поръчката е със статус “ЗА ИЗПИСВАНЕ”
• ако няма достатъчно наличност, но стоката е поръчана за доставка, редът от поръчката е със статус
“ЧАКАЩА ДОСТАВКА”
• ако няма достатъчно наличност и стоката не е поръчана за доставка, редът от поръчката е със статус “ЗА
ПОРЪЧВАНЕ”
И в трите случая резервираното количество за стоката се увеличава с въведените бройки.
При доставка на стоките се проверява по кои клиентски поръчки има чакащи позиции и техния статус се
променя на “ЗА ИЗПИСВАНЕ”.
След генериране на документ за изписване статус “ЗА ИЗПИСВАНЕ” променят статуса си на “ИЗПИСАНА”
и резервираното количество за стоката се намалява с изписаните бройки.

Ако в дадена клиентска поръчка има стоки със статуси За поръчване или Чакаща доставка , то нейното
състояние автоматично се променя на ЧАКАЩА ЧАСТИ.
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След зареждане на стока от клиентска поръчка в поръчка за доставка статуса на стоката в клиентската
поръчка става Поръчана.
След завеждане в склада на стока, пристигнала по определена клиентска поръчка, автоматично статуса на
стоката в клиентската поръчка става За изписване.
Ако всички стоки по дадена клиентска поръчка са доставени то състоянието и става ЗА ИЗПИСВАНЕ, а ако
само някои са пристигнали той става ПОЛУЧЕНИ ЧАСТИ.
Ръчна промяна на статуса на стока от клиентска поръчка

• Потребителят може ръчно да променя статуса на частта ако има зададени права за изпълнение на функциите
и при следните ограничения:
• Стока със статус ИЗПИСАНА (статус 8 или 9) може да променя статуса само между 8 и 9.
• Стока, която не е изписана може да премине в ИЗПИСАНА само след генериране на документ за изписване
• Стока със статус ПОРЪЧАНА може да изменя статуса си само на 10(ИНФОРМАТИВЕН ЗАПИС) и на
3 (ЗА ИЗПИСВАНЕ)
• Стока може да бъде маркирана като РЕЗЕРВИРАНА (статус 4) само ако преди това е била със статус ЗА
ИЗПИСВАНЕ (статус 3).
Работа със стоки в поръчки за доставка
Поръчките за доставка се разделят на два вида - временни и нормални. Временните поръчки се използват
за обработка на заявките от сервиза, склада.
След извършване на корекции стоките от временните поръчки се прехвърлят в нормалните.
За всеки склад предварително са дефинирани 3 вида временни поръчки:
• складови
• клиентски
• други
Временна "Клиентска" поръчка за доставка

В нея се записват всички одобрени заявки за поръчване от сервиза. Записва се за коя сервизна поръчка са
заявени частите. Забранени са ръчните корекции.
Временна "Складова" поръчка за доставка

В нея се записват всички стоки, които трябва да се поръчат за попълване на складовите наличности. До
прехвърлянето в постоянна поръчка се допуска промяна и изтриване на записи.
Временна поръчка за доставка "Други"

Използва се за запис на предложения за поръчване по преценка на служителите от резервни стоки. До
прехвърлянето в постоянна поръчка се допуска промяна и изтриване на записи.
При нужда може да бъдат добавяни и нови временни поръчки.
При генериране на нова поръчка за доставка тя е със статус ОТВОРЕНА, а частите включени в нея със
статус ПРЕДЛОЖЕНИЕ. След извикване на функцията Изпращане на поръчка статуса на поръчката става
ИЗПРАТЕНА, а на частите ИЗПРАТЕНИ.
При получаване на части от поръчката статуса й става ПОЛУЧЕНИ ЧАСТИ, а на съответните части
ПОЛУЧЕНИ. Ако дадена част е отказана от доставчика то нейния статус се променя на ОТКАЗАНА.
Възможно е променяне на статуса на стока в поръчка от ПОРЪЧАНА на ЧАКАЩА ДОСТАВКА, което
маркира че се очаква забавяне на доставката на стоката и в Наблюдение склад, полето поръчано количество
на реда на тази стока се оцветява в червено за предупреждаване за очакваното закъснение при доставката.
След получаване на всички стоки или отказване на всички неполучени статуса на поръчката става
ПРИКЛЮЧЕНА.
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Работа със стоки при доставки между складове
В програмата са разработени функционалности за връзка между централен и отдалечени складове. Те са интегрирани
в целият процес на работа – от изпращането на поръчка за доставка до генериране на документ за прехвърляне между
складовете и приемане на стоката в отдалечения склад. За всеки склад може да се зададе връзка към определен
клиентски номер от таблицата на контрагентите. При изпращане на поръчка за доставка към контрагента свързан с
централния склад автоматично се генерира клиентска поръчка с номер равен на номера на отдалечения склад по 1000
+ 1 (т.е. при склад номер 4, поръчката е 4001). със заявените стоки. Статуса в поръчката за доставка на отдалечения
склад автоматично се променя на “НАЛИЧНА В ГЛАВЕН СКЛАД” ако има достатъчна наличност в централния склад.
Ако стоките не са налични в централния склад, то при поръчване от централния склад към доставчиците статуса в
отдалечения склад се променя на “ПОРЪЧАНА ОТ ГЛАВЕН СКЛАД”. При пристигане на стоките в централния склад,
статуса става “НАЛИЧНА В ГЛАВЕН СКЛАД”.

При изписване на стоките от централния склад те се прехвърлят във втора клиентска поръка с номер равен
на номера на отдалечения склад по 1000 + 2 (т.е. при склад номер 4, поръчката е 4002), където те стоят
до приемането им от отдалечения склад или обратното им връщане в централния. Също така статуса на
поръчаните стоки в отдалечения склад се променя на “ИЗПРАТЕНА ОТ ГЛАВЕН СКЛАД”.
Приемането на стоките в отдалечения склад се извършва от форма “Вътрешни операции”. Приемането може
да бъде по документ за изписване или по избрани позиции. След приемането на стоките се генерира документ
за вътрешна операция между двата склада за приетите стоки. Изпратените стоки се премахват от клиентската
поръчка на централния склад. В поръчката за доставка на отдалечения склад стоките се маркират като
получени и се отразяват и в клиентските поръчки на отдалечения склад.
Свободен текст

Въвежда се свободно описание, мерна единица, единична цена и обект, в който се отчита прихода. Използва
се за отчитане на консумативи и др. материали, които не преминават през складовете и на външни услуги.
Пакет

Дефинира се нов номенклатурен номер, при чието въвеждане в поръчката или автоматично се въвеждат
стъставляващите го единици или се въвежда като една позиция, а при обработката му се изписват включените
в него стоки и се отчита включения в него труд. Съществуват три вида пакети - зададние, комплексна цена
и смес
Комплексна цена

Предварително зададена съвкупност от стоки и сервизни операции, която се въвежда в клиентската поръчка
и при обработвенто й се изписват включените стоки и се отчитат като извършени включените сервизни
дейности. Количеството на комплексната цена винаги е единица.
Смес

Предварително зададена съвкупност от стоки, която се въвежда в клиентска поръчка и при обработването
й се изписват включените стоки.
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Допълнителни операции
Оплакване

Въвежда се като свобоен текст, заявеното оплакване от клиента. Отпечатва се при печат на поръчката и не
се показва във фактурата.
Задание

Предварително зададена съвкупност от стоки и сервизни операции, която се въвежда в поръчката и
автоматично зарежда в поръчката включените в нея операции.
Акция

Определена проверка или ремонт, която трябва да бъде извършена за сметка на фирмата върху определени
автомобили. Автоматично се зарежда в новите поръчки, докато не се отбележи, че е извършена.
Към акцията се дефинират стоки и сервизни операции които трябва да се вложат / извършат в поръчката.
След обработка на тези операции автоматично се отбелязва че акцията е извършена на съответния автомобил.
Коментар

Попълва се свободен текст, който да се отпечата във фактурата като коментар относно извършения ремонт.
Запитване за стока

Въвежда се като свободен текст. Всички запитвания за стоки се показват на екран на складовите оператори,
откъдето те могат да влезнат в клиентските поръчки и да извършат съответните действия свързани със
запитването. След извършване на обработката от страна на складовите оператори, те извикват функция, която
променя статуса на запитването на “Завършена”.
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Други понятия
Кошница
Таблица с избрани операции (стоки, сервизни операции и пакети), които трябва да се заредят в клиентска
поръчка или поръчка за доставка. Операциите могат да се зареждат в кошницата от формите за търсене на
стоки, сервизни операции и пакети.
Активен склад
Склад, с който потребителя работи. Избира се от екрана Общи данни
Активен сервиз

Сервиз, с който потребителя работи. Избира се от екрана Общи данни
Popup меню
Меню, което се извиква чрез натискане на десния бутон на мишката. Използва се за бързо извикване на
функции свързани със съответната контрола.
Форматиране на поле за търсене
Използват се следните специални символи:
* - произволен брой символи
? - един произволен символ
Ако в търсеният код се включват символите * и ? те се записват в квадратни скоби: [*] и [?]
Примери:
Търсена комбинация

Текст в полето за търсене

Всички стоки започващи с 6161

6161*

Всички стоки завършващи на 209607

*209607

Всички стоки зпочващи с 11 и завършващи 11*501
на 501
Всички стоки съдържащи 151

*151*

Стока започваща с 61, един произволен 61?1*
символ и 1
Стока с код AFU1811*

AFU1811[*]
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Кошница

Менюто се използва за прехвърляне на труд и стоки като временна таблица

Поле

Описание

Номенкл №

Номенклатурен номер на стоката или труда

Тип

Типа показва дали се изписва стока или труд - 1-Труд, 2Стока

Наименование

Описание на стоката ( Име)

Обект

Обекта от който се изписва стоката или труда ( номер на
обекта)

Кол.

Количество

Ед.Цена без ДДС Единична цена без ДДС
Ед.Цена с ДДС

Единична цена с ДДС

Сума без ДДС

Сума без ДДС

Сума с ДДС

Сума с ДДС
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Извършване на основни операции
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Отваряне нова поръчка
Натиска се Ctrl+N за отваряне на формата за нова поръчка
Избира се меню Сервиз / Откриване на поръчка или се натиска бутонът

.

Въвежда се номер на шаси или регистрационен номер на автомобила. Ако автомобилът посещава сервиза за
първи път се появява съобщение, че не е намерено това шаси в базата данни и се предлага да се създаде нов
запис. След това се отваря екрана за въвеждане на данните за автомобила.
Ако не се знае шасито се натиска бутона , при което се отваря екранът с данни за автомобилите и се намира
автомобилът по други данни. След затваряне на екрана за автомобилите в новата поръчка автоматично се
записва автомобилът, въхру който е бил позициониран курсора.
След въвеждане на автомобила автоматично се попълва и клиентския номер.
Ако трябва да се смени клиента се въвежда новия номер или се натиска
за търсене на клиент по
други полета. След затваряне на екрана за клиентите автоматично се записва клиентът, върху който е бил
позициониран курсора.
Ако трябва да се създаде нов клиент се въвежда нула в клиентски номер или се натиска бутона
от клиентския номер.

в дясно

Ако е необходимо се коригира километража на автомобила, вида на поръчката и режима на отчитане на труда.
Ако е необходимо и допустимо за дадения клиент може да се променят данните за него (име, адрес и т.н.)
за конкретната поръчка. Например за клиенти, които не искаме да въвеждаме в базата данни може да се
използва един и същ клиентски номер, а после в конкретната поръчка да се въвеждат данните за клиента.
С придвижване до бутона OK и натискане на Enter се отваря новата поръчка и на екрана се показва
формата за въвеждане на данни по поръчката.
Натиска се върху бутона OK.
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Намиране на поръчка
Ако не е отворен списъкът на поръчките се :
Натиска Ctrl + O за отваряне на списъка
Избира Менюто Сервиз / Работа по поръчка или се натиска бутона
Търсене по номер на поръчка
В полето номер на поръчка се въвежда търсеният номер на поръчка. След натискане на Enter или Tab
програмата позиционира курсора на поръчката с въведения номер. Ако поръчката има повече от един сплит
в следващото поле може да се въведе желания сплит и пак след натискане на Enter или Tab курсора се
позиционира на търсения сплит. После с натискане на Enter или Space bar се влиза в поръчката.
Въвеждат се номера и сплита на поръчката и после се натиска върху бутона
Търсене по други полета
Поръчката може да се търси и по всяко от полетата показани на екрана. За целта
Ако поръчката е приключена:
В полето показване се избира Всички поръчки :

Курсора се позиционира на съответното поле и се натиска Ctrl + F
Избира се меню Таблица / Търсене.
Въвежда се търсената стойност и се натиска Enter или се натиска
Курсора се позиционира върху първеният намерен запис отговарящ на условието или се извежда съобщение,
че не е намерен запис.
Ако искаме да намерим и следващи записи отфоварящи на условиете пак се натиска Enter или се натиска
.
Когато сме намерили желаната поръчка натискаме Esc или

за да се затвори екрана за търсене.

Влизане в поръчката
В поръчката се влиза с
натискане на F8 или
Двукратно натискане на левия бутон върху реда на поръчката или с извикване на Popup Менюто с десния
бутон и избиране на Влизане или с натискане на бутона Влизане
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Описване на оплакванията на клиента и работите (задания), които трябва да се
извършат
Ако поръчката не е показана на екрана
Натиска се Ctrl + O за показване на списъка с отворените поръчки
Избира се Менюто Сервиз / Работа по поръчка или се натиска бутона
Избира се поръчка по която ще се работи (Виж Намиране на поръчка)
Въвеждане на свободен текст
В полето описание се въвежда описанието на заявеното от клиента оплакване. Ако по поръчката няма
обработени операции или части, то програмата автоматично маркира текста като оплакване. Ако вече има
обработени операции то програмата маркира записа като коментар, но оператора може да го промени на
оплакване.
Зареждане на задание от номенклатура
Ако заданието е предварително дефинирано (записано в номенклатурата на заданията) има два начина за
въвеждането му в поръчката. Първият е да се напише кода на заданието в полето "Номенклатурен №".
Вторият е с натискане на F5 или с избиране на Поръчка / Търсене / Пакети да се покаже списъка на пакетите,
да се избере съответното задание и да се зареди в поръчката през кошницата (Виж Избор на операции)
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Въвеждане на операции в поръчка
Съществуват два начина за въвеждане на операции в сервизна поръчка
Директно въвеждане на операциите
В полето “Номенклатурен №” се въвежда номера на операцията (сервизна операция, стока, пакет).
Програмата проверява за наличието на въведеня номер в номенклатурите и ако го намери попълва данните за
операцията, а ако не го открие издава съобщение за невалиден номенклатурен номер и предлага да се добави
като нова сервизна операция или стока.
Зареждане на операции през кошница
Влиза се във формата за търсене на стоки, труд или пакети. От формата се зареждат търсените операции в
кошницата и после се зареждат оттам в поръчката. За детайлно описание виж Избор на операции.
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Избор на операции
Първата стъпка е да се отвори формата за търсене на операции
Натиска се Shift+F3 (за стоки), Shift+F4 (за сервизни операции) или F5 (за пакети)
Избира се от менюто Поръчка / Търсене / Труд, Стоки или Пакети
Търсене по номер на операцията
В полето “Номер” се въвежда целия или част от търсеният код (Виж Форматиране на текст за търсене).
Ако е отметнато "Незабавно търсене", намерените записи излизат на екрана. Иначе се натиска бутона

Търсене по други полета
Курсора се позиционира на съответното поле и се натиска Ctrl + F
От менюто се избира Таблица / Търсене.
Въвежда се търсената стойност и се натиска Enter или се натиска
Курсора се позиционира върху първеният намерен запис отговарящ на условието или се извежда съобщение,
че не е намерен запис.
Ако искаме да намерим и следващи записи отговарящи на условието пак се натиска Enter или се натиска
.
Когато сме намерили желаната операция натискаме Esc или

за да се затвори екрана за търсене.

След като курсора е позициониран на търсената операция
Натискаме Shift + F6
Натискаме десния бутон и от Popup менюто избираме Пренос в кошница.
Ако кошницата не е показана на екрана можем да я покажем с натискане на F6 или на
на меню Допълнителни / Кошница

или с извикване

След като сме избрали всички търсени операции затваряме формата.
Във формата за работа по поръчка

Натискаме Shift + F6
От менюто избираме Поръчка / Въвеждане / От кошница.
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Запис на сервизна операция
Във формата работа по поръчка курсора се позиционира на съответната операция.
Натиска се F8
Натиска се десния бутон и от Popup менюто се избира Запис на операция
На екрана се появява списък на всички монтьори работещи в съответния сервиз
Въвежда се код на монтьор и се натиска Enter
Натиска се левия бутон върху монтьора и после се натиска
левия бутон върху монтьора.
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Изписване на стоки
Влиза се в поръчката, по която ще се изписват стоки (виж Намиране на поръчка)
Въвеждат се стоките в поръчката (виж Въвеждане на операции в поръчка и Избор на операции)
Стоките, от които има достатъчно наличност се маркират автоматично ЗА ИЗПИСВАНЕ.
Натиска се F8
Натиска се десния бутон и от Popup менюто се избира Изписване.
Въвежда се име на получател
Документът за изписване се отпечатва автоматично на зададения принтер.
Съществува проверка при изписване или анулиране на изписването името на получателя да не е над 25
символа.
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Отпечатване на работна карта
Влиза се във формата Работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се F9
Избира се от менюто Поръчка/ Печат / Работна карта
Въвежда се очакваната дата и час на завършване на ремонта и се натиска бутона

.

Работната карта се отпечатва на зададения принтер.
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Отпечатване на проформа
От списъка на поръчките
Намира се желаната поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се десния бутон на мишката върху избраната поръчка и от Popup менюто се избира Проформа
От формата работа по поръчка
Влиза се във формата работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
Избира се от менюто Поръчка / Печат / Проформа фактура
На екрана се появява форма за задаване на параметри за отпечатване на проформата.
Във формата автоматично са попълнени номер на поръчката и сервиз.
В полето Валута се избира в каква валута да се издаде проформата. Ако не се избере валута се използва
тази на сервиза.
Във Вид курс се задава по кой курс да се преизчисляват продажните цени зададени в други валути. Ако не
се избере се използва видът курс по подразбиране.
В Дата се задава от коя дата да се вземат курсовете на валутите. По подразбиране е текущата дата.
Ако е сложена отметка на всички позиции се отпечатват и операциите които не са обработени (например
при изготвяне на оферта).
При натискане на

на екрана се отпечатва проформа фактурата.
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Приключване на поръчка
От списъка на поръчките
Намира се желаната поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се F12
Натиска се десния бутон на мишката върху избраната поръчка и от Popup менюто се избира
Приключване
От формата работа по поръчка
Влиза се във формата работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
Натиска се F12
Избира се от менюто Поръчка / Приключване
Потвърждава се приключването на поръчката.
Ако поръчката не е за външен клиент автоматично се отпечатва съответната сметка. Ако е за външен тя се
появява като нефактурирана на екрана за фактуриране на касиера и при получаване на парите той издава
фактура.
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Въвеждане на коментари
Отваря се формата за работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
Въвежда се на нов ред в полето Описание текстът на коментара (В поръчката трябва да има записана поне
една част или операция, иначе текстът ще бъед възприет като задание). Въведеният коментар се появява
накрая на фактурата.
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Завеждане на стоки
Натиска се Ctrl + S
Избира се от главното меню Склад / Завеждане стоки или се натиска бутона
На екрана се показва следната форма (Показана е само важната част от екрана) :

Натиска се бутона
Въвеждат се данните за номер на документ, дата на документ.
Избира се име на доставчик от списъка (при въвеждане на първите букви от името то излиза автоматично).
Ако доставчика го няма в списъка
Натиска се Ctrl + D
Натиска се десния бутон на мишката върху полето доставчик и от Popup- менюто се избира Добавяне
доставчикили се натиска бутона
след което се отваря формата за въвеждане на данни за доставчици.
Въвеждат се данните за доставчика (задължително е въвеждането на име на доставчик) като задължително
се слага отметка на полето
. След това се затваря екрана за въвеждане на данни за доставчици и
добавеният доставчик се попълва автоматично.
С натискане на Tab се отива на бутона Въвеждане стоки и се натиска Enter или се натиска Alt + S
Натиска се върху бутона
След което се отваря формата за въвеждане на стоките получени по документа за доставка.
Въвеждат се данни за получените стоки - номенклатурен номер, получено количество и цена. При въвеждане
на цената може да се работи по един от следните начини:
• въвеждане на каталожна цена (цената без отстъпка) и отстъпка, при което стойността на стоките се
изчислява автоматично
• въвеждане на единичната доставна цена в полето каталожна цена и на нулева отстъпка, при което
стойността на стоките се изчислява автоматично
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• въвеждане на стойността на стоките в полето Ст-ст по фактура.
Полето номер на поръчка не се попълва на ръка, а от компютъра след извикване на Свързване поръчка.
След въвеждане на всички стоки, включени във фактурата, се затваря формата за Въвеждане на стоки.
Ако стоките са получени по поръчка(и) за доставка въведени в Информационната система, се извиква
функцията
след което се появява списък с всички изпратени поръчки, от който се
избира съответната(ите) поръчка(и) за доставка (повече от една поръчка се избират със задържане на Ctrl и
последователно маркиране с мишката), след което се натиска бутона
Ако доставката е в чуждестранна валута се въвеждат данни за валутата на фактурата. За целта в таблицата в
долната част на формата в колоната Валута се избира съответната валута и след това в полето Вид Разход се
избира СТОЙНОСТ ПО ФАКТУРА. След това програмата попълва в полето Сума общата сума на частите
включени във фактурата.
По аналогичен начин се въвеждат и разходите свързани с доставката на части (транспорт, мита и др.)
Извиква се функцията Одобряване:
С натискане на Alt + A или с придвижване до бутона Одобряване и натискане на Enter
Натиска се с мишката върху бутона
• В зависимост от зададените права тази функция може да се изпълнява и от друг потребител.
След одобряване се извиква функцията

. Вдясно от бутоните се появява следното:

Добавена възможност за генериране на отделни партиди, когато при доставка се въведе сериен
номер и срок на годност.
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Tърсене на стоки
Формата се извиква от Работа по поръчки или Завеждане на стоки с натискане на Ctrl + Enter.
Използва се за намиране на стока, когато не се знае номенклатурния номер, а само част от него или
описанието на стоката при завеждане или изписване на стоки.

В зависимост от това в кое поле на извикващата форма е бил потребителят търсенето се извършва по
номенклатурен номер или по описание. В горната част на формата се показва въведения текст за търсене, като
ако това са първите символи от номера/описанието се въвеждат само те (напр 9101 или STC), а ако текста
може да се намира в която и да е част от полето се използва и символа * за обозначаване на неизвестните
символи (напр. 11*354).
В таблицата се показват всички стоки, отговарящи на зададения критерий (в случая 12). Може да се въвеждат
допълнителни символи за стесняване на избора. След намиране на търсената част се натиска Enter и нейния
номенклатурен номер се записва в поръчката. С натискане на Esc екрана се затваря без записване на част в
поръчката или документа за доставка.
Текстът за търсене може да се въведе в извикващата форма или направо във формата за търсене. Изтриване
на въведените символи се извършва с Backspace, а на целия въведен текст с Del. Трябва да се има предвид
че при въвеждане на всеки нов символ се извършва търсене на частите, отговарящи на критерия и поради
това е по-ефективно текстът за търсене да се въведе в извикващата форма.
Примери за търсене:
Искаме да намерим части, за които

Въвеждан текст

Номерът започва с STC

STC

Номерът започва с 11 и завършва на 273

11*273

Наименованието започва с накладки

Накладки
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В наименованието е включено лагер

*Лагер*

Наименованието завършва на ляв

*Ляв

В наименованието има носач и 0273 (и не *Носач*0273*
се знае как са разположени)
или
*0273*носач
Към формата има Popup меню от което меже да се извикват следните функции:
Справка за част Извиква картона на частта
(F3)
Справка
(F10)

цени Показва продажната цена на частта изчислена в
дефинираните за системата валути.
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Използване на стандартни текстове за забележки
Формата се извиква от Нова поръчка
Използва се за записване и прочитане на текстове на забележки.
Във формата се показват всички предварително записани текстове на забележки. Може да се добавят и нови
текстове.
След натискане на бутона OK текста върху който е позициониран курсора се записва като забележка във
съответната форма от която е извикана функцията.
При натискане на Отказ екрана се затваря без запис на текст.
При натискане на Всички се показват всички текстове ако преди това е било извършено филтриране само
на някой тип забележки.
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Основен екран

Съдържа следните части:
Меню на приложението
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Показва основни функции по управление на програмата:
Индекс – отваря индекса на помощната система
Показване навигационното меню – показва навигационното меню за функциите, свързани с отворената
форма
Минимизиране – свива прозореца на приложението
Максимизиране – разгъва прозореца на приложението на целия екран
Затваряне – прекратява работата с приложението
Последни поръчки – показва списък на последните клиентски поръчки, в които е влизал потребителя, с
възможност са повторно влизане във всяка от тях
Лента с бутони за бърз достъп

Показва бутони за достъп до най-често използваните функции на системата:
Откриване на нова поръчка
Работа по поръчка
Работа за извършване
Записване за ремонт
Издаване на фактура
Наблюдение на склада
Завеждане на стоки
Поръчки за доставка на стоки
Поръчки на клиенти през Интернет
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Щемпеловане на времето
Картони на монтьорите
Данни за сервизните операции
Пакети
Автомобили
Контрагенти
Кошница
Меню с функциите на програмата

Менюто е разделено на отделни страници (групи). Всяка страница е свързана с определена функционална
група от работата на програмата:
Склад - работа със стоките. Въвеждане данни за стоките, Завеждане на стоки, Обработка на поръчки за
доставка, Въвеждане на вътрешни операциии и допълнителни номенклатури и справки свързани със стоките.
Сервиз - Работа по клиентските операции. Отваряне, Работа и Приключване на клиентски
поръчки.Дефиниране на сервизни операции и Отчитане на труда. Издаване на фактури
Автомобили – Конфигуриране на автомобили, Следене на поръчаните и наличните автомобили, задаване на
параметри (базови цени, опции и цветове) свързани с конфигурирането на автомобилите
Настройка - Въвеждане на общи данни за работата на системата и поддръжка на номенклатурите.
Справки – Извеждане на справки от информационната система
Допълнителни – Промяна на парола на текущия потребител, Ново включване към системата, Помощни
функции за системата. В това меню се добавят и външните функции към програмата
Прозорци – Управление на отворените форми
Таблица – функции свързани с работата с таблиците (търсене, печат и експорт) и с настройки на параметрите
на таблиците
Помощ – Извеждане на помощ за работа със системата
Някои от функциите от менютата могат да се извикват и с клавишни комбинации. Описанието на клавишните
комбинации е дадено в описанията на отделните групи функции.
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Склад

В групата са включени следните функции

Група
Номенклатури
склад

Наблюдение склад

Търсене и резглеждане на данни за
частите

Пакети

Форма за дефиниране на пакети
(задания, комплексни цени и смеси)

Ценоразпис

Дава информация за пълната
номенклатура от стоки на доставчиците
и техните цени

Инвентаризация

Форма за отпечатване на
инвентаризационни описи, въвеждане и
обработка на данни от инвентаризация

Специални цени

Извежда таблица със специални цени на
части за период, склад ,

Завеждане на стоки

Извиква формата за въвеждане на
докменти за доставка на стоки

Вътрешни операции

За прехвърляне на стоки вътре в склада,
между складове, окомплектоване и
разкомплектоване на стоки

Група
Движение

Картони на служителите Работа с картоните за материали на
служителите
Група
Поръчки и
доставчици
Поръчки доставка

Преглед и обработка на поръчките за
доставка и на заявените от клиентите
стоки
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Разчети с доставчици

Обработка на балансите с доставчиците,
показва задълженията по поръчки
и фактури и дава възможност за
въвеждане на плащания.

Наличности при
доставчици

Показване на заредените данни за
наличности от стоки при доставчиците

Поръчки от Интернет

Форма за показване на поръчките
на клиентите въведени през Web
страницата и за прехвърлянето
им в основната система (изисква
инсталирането на допълнителен
софтуер).

Преглед на изписването

Извежда хронологичен списък на
всички изписани от текущия склад стоки

Употреба стоки

Показва информация за вложените в
автомобилите стоки, за които е зададено
да се следи употребата им

ABC Анализ

Показва форма за извършване анализ
на наличностите в склада, съобразно
стойността и обръщаемостта им.

Ниво на обслужване

Показва форма с информация за
случаите, когато дадена стока е търсена
и не е била налична в склада.

Група
Външни
програми

Група
справки
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Наблюдение склад
Форма за търсене на стоки, разглеждане на данните за тях и отпечатване на справки.
Съдържа следните страници:
Списък стоки - Екран за търсене на стоки и показване на основна информация за тях.
Общи данни - Показва основните данни (наименование, цени, количество, местоположение) за избраната
стока.
Допълнителни данни - Показва допълнителни данни за стоката, вкл. салдата по отделните партиди.
Данни автомобили – показва се само в складове за автомобили. Съдържа данни специфични за автомобила
Движение на стоката - Показва всички транзакции на стоката.
Резервирани количества - Показва по кои клиентски поръчки има запазени количества от стоката.
Поръчани количества - Показва в кои поръчки за доставка е или е била включена стоката.
Справки - Отпечатва справки за стоката
Добавена опция да показва информация и за отделните партиди в списъка,
Добавена таблица за категории към артикула и включено търсене по категория,

Добавена е функция „Добавяне към оборудване автомобил“

Добавена опция да показва доставни цени и марж в списъка в Наблюдение склад
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Променено в бързо търсене артикули и в Наблюдение склад да търси и по полето „Номер за
търсене"
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Списък стоки

Станицата има следния вид:

Показват се следните контроли:
Поле Всички Складове - ако е отметнато в таблицата се показват всички складове, до които потребителят
има достъп, а ако не е-само активния склад
Таблица със списък на складовете - От таблицата се избира в кой склад да се търси стоката
Поле за въвеждане на номенклатурен Номер - въвежда се номера или част от номера на стоката, която се
търси. За по подробна информация - Форматиране на текст за търсене.
Поле с опции
• Незабавно търсене - извършва търсене след всяка промяна във въедения номер без да се налага натискане
на бутона Търси
• Във всички складове - търси по зададения номер във всички складове
• По актуален номер - търси по актуалния номер на стоката
• Само с наличности -Изключва нулеви количества
Всички свързани артикули - показва всички свързани с артикули с този номенклатурен номер
( ВНИМАНИЕ !!! НЕ Е СЪВМЕСТИМ СЪС ЗВЕЗДА В НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР - търси само по цял
номер)
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Последното състояние на отмтетките за търсене във всички складове и търсене подобни
артикули в „Наблюдение склад“ се запомня .
Бутон Търси - при натискане стартира търсенето на стоката (Търсенето се стартира и след натискане на
Enter при въвеждане на номенклатурния номера)
В таблицата се показват следните данни за стоките:
Номер
Номенклатурен номер на стоката
Наименование

Оригиналното наименование на стоката

Локация

Местоположение в склада

Цена с ДДС

Показва основната продажна цена на
стоката, включително и начисленото
ДДС

Кол.нал.

Наличното към момента количество

Кол.рез

Резервирано по клиентски поръчки
количество

Кол.пор.

Поръчано за доставка количество

Нов номер

Показва актуален номер на стоката.
Ако не е променян там стои пак
номенклатурния номер

Гр

Стокова група (Дава възможност за
разделяне на стоките на отделни групи)

Прод.категория

Продуктова категория на стоката (Дава
възможност за втора класификация на
стоките по категории)

Koд

Според избраната продуктова
категория, показва съответните
кодове групи стоки (аксесоари, гуми,
масла,сервизни услуги).

Ценова гр.

Ценова група ( дава възможност за
разделяне на стоките по ценова група
за отстъпки)

Ценова гр.дост

Ценовата група, чиито проценти
за
надбавки
се
използват
при
автоматичноизчисляване
на
продажните цени

Склад

Номер на склад, в който се отчита
стоката

Наименование преведено

Преведеното наименование на стоката
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Специална цена

Показва дали стоката е със зададена
специална цена (такава различаваща
се от цената по ценоразписа на
доставчика)

Цвят

Позволява филтриране по зададен цвят

Зададена специална цена

Флаг дали е зададена специална цена

Специална цена преди отстъпка

Стойност специална цена преди
отстъпка

Специална отстъпка

Отстъпка в проценти

Специална цена след отстъпка

Стойност специална цена след остъпка

Специална цена с вкл.отстъпка и ДДС

Стойност специална цена след остъпка
с начислен ДДС

Минимално количество

Показва
минималната
наличност от частта. .

допустима

Максимално количество

Показва
максимална
наличност от частта.

допустима

Баркод

Показва баркода на стоката

Дата на проверка данни

Показва последната дата на проверка
на данните на стоката

Партида

Опция да показва информация и за
отделните партиди в списъка

Доставна цена
Марж

Показва процента печалба

Номер за търсене
Ако стоката е с променен номер, то полетата Номер и Нов номер са подчертани. Ако има стоки с поръчани
количества, които чакат следваща доставка (са BackOrdered), то текста в колоната поръчано количество е с
червен цвят.
В бързо търсене артикули и в Наблюдение склад може да се търси и по полето „Номер за
търсене“.
Добавена таблица за категории към артикула и включено търсене по категория

От таблицата може да се извикват следните функции
Фунцкия
Клавишна
Описание
комбинация
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Пренос в кошница

Shift + F6

Зарежда избраната стока в кошницата за
прехвърляне в клиентска поръчка или поръчка за
доставка

Копиране данни

Ctrl + S

Копира данни за стоки от един склад в друг

Нов
номер
стоката

на Ctrl + N

Въвежда нов номер на стоката (Показва се екран
на който се задават опции за прехвърляне на
данните)

Пренос
на
количества към нов
номер

Прехвърля
наличните,
резервираните
и
поръчаните количества към актуалния номер
(Показва се само ако е сменен номерът и
количествата не са нулеви). Отваря екран
аналогичен на този за Нов номер на стоката.

Отчитане загубена Ctrl+L
продажба

Отваря екран за въвеждане на информация за
загубена продажба (Отказ на клиента от поръчване
на стока, защото я е нямало в наличност).

Закриване на картон Ctrl+Del

Закрива картона на стоката (допуска се само ако
няма осъществени транзакции със стоката и няма
поръчани количества).

Добавяне към
оборудване
автомобили

Свързва избраната стока за допълнително
оборудване в конфигурация автомобил

Справка цени

Справка
ценоразписа
Справка движение
Справка операции

F10

Показва цената на стоката изчислена в
дефинираните за системата валути, както и
даваните отстъпки и цената с отстъпка за
различните групи клиенти.

в Shift + F10

Отваря ценоразписа и позицинира на избраната
стока

Ctrl + F10

Показва екран с информация за изписването на
стоката по месеци и години.
Отваря таблица показваща извършените
операции върху информацията за стоката
(откриване на картон и промяна на ценовата
група).

Функциите "Справка цени", "Справка в ценоразписа" и "Справка движение" могат да се извикват и от другите
страници на формата с използване на дефинираните клавиши за бърз достъп.
При двойно натискане с мишката върху определена стока се показват всички стоки, които имат нейния
актуален номер, т.е. ако стоката е заменила други ще се покажат и старите номера, а ако тя е заменена от
друга ще се покаже и новият номер. От този режим се излиза с натискане на Backspace.
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Нов номер на стоката
Използва се, когато доставчика промени номенклатурния номера на дадена стока.
Извиква се с Ctrl + N от списъка с частите в Наблюдение склад

Показва се екран, на който се въвежда новият номер на стоката и следните опции:
Опция
Описание
Без проверка за съществуване Ако не е зададено не позволява промяна на номера на
на нов номер
стоката ако вече съществува стока със зададения нов
номер.
Прехвърляне наличности

Ако е зададено прехвърля наличните количества от
стоката към новия номер.

Прехвърляне поръчани
резервирани количества

и Ако е зададено променя номера на стоката във всички
поръчки за доставка и във всички клиентски поръчки,
където стоките не са изписани.

След натискане на
в картона на стоката се попълват полетата "Заменен от" и "Актуален номер"
с въведения нов номер, а също така и във всички стоки, за които актуалният номер е старият номер, той се
заменя с новия. В зависимост от зададените опции се извършват и другите промени.
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Отчитане загубена продажба
Използва се за отчитане на случаите, когато клиент е търсил дадена стока, нея я е нямало в наличност и
клиентът не е пожелал да изчака доставката и.
Формата се извиква от Наблюдение склад->Списък стоки от Popup менюто или с натискане на Ctrl+L

В полето Количество се записва колко бройки е търсил клиента (По подразбиране е 1).
В полето Забележки може да се запише някакъв обяснителен текст.
При натискане на бутона ОК в специална таблица се записва номера на стоката, датата на която е търсена,
наличността и към момента, търсеното количество и текущата и цена.
В последствие тези данни могат да бъдат анализирани за установяване на позиции, които често са търсени,
а ги е нямало в наличност.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 100 от 710

Общи данни

На страницата са показани основните данни за избраната стока. Също така от тази страница се добавят нови
стоки.
Показват се следните данни:
Поле
Описание
Номенклатурен №

Уникален номер, идентифициращ стоката

Склад

Номер на склад, в който се отчита стоката

Наименование

Наименованието на стоката на езика на доставчика
(немски, английски). При въвеждане на оригиналното
наименование то автоматично се копира и в
наименование на български.

Наименование български

Преведеното наименование на стоката

Описание

Допълнителна информация за стоката

Локация

Местопоположение на частта в склада
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Минимално количество

Въвежда се минималната допустима наличност от частта.
При падане под тази наличност веднага се извежда
предупреждаващо съобщение.

Максимално количество

Въвежда се максимална допустима наличност от частта.
При надвишаване над тази наличност веднага се извежда
предупреждаващо съобщение.

Стокова група

Група към която принадлежи стоката. Използва се за
разделяне на стоките в склада по определен признак. Има
възможност за директно въвеждане на код на групата или
избор от списък на предварително дефинирани групи.

Продуктова категория

Категория към която принадлежи стоката. Използва се за
разделяне на стоките в склада по определен признак. Има
възможност за директно въвеждане на код на категорията
или избор от списък на предварително дефинирани
категории.

Основен доставчик

Доставчика, от когото най-често се закупува стоката.
Използва се при справки и за разделяне на стоките в
поръчките за доставка

Ценова група доставчик

Ценовата група, чиито проценти за надбавки се използват
при автоматичноизчисляване на продажните цени

Ценова група клиенти

Ценовата група, чиито проценти за отстъпки се използват
при определяне на отстъпките за клиентите

Полета за нов код

Показва актуалния номер на стоката и номера, с който е
неппосредствено заменена

Таблица с продажните цени Показват се всички видове продажни цени на стоката.
При коригиране на базовата цена и ако е зададено за
склада, автоматично се изчисляват и другите цени. Може
да се извика функция за преизчисляване на продажните
цени от Popup Меню. Също така за всеки вид цена може
да се извика справка за извършените промени.

Специална цена

Флаг дали стоката е със специална цена, която не трябва
да се променя при зареждане на нови ценоразписи

Вид стока

Списъчно поле , указващо вида на стоката ( пр.
Аксесоари , Консумативи и т.н.)

Данъчна група

Добавеното поле позволява да се дефинират различни
проценти ДДС

Количества
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Налично

Показва наличността от стоката в склада към настоящия
момент

Запазено

Показва бройките, които са запазени по клиентски
поръчки

Поръчано

Показва бройките, които са поръчани за доставка

Оптимално

Показва препоръчителното количество за поддържане в
склада

Дата изчисл.

Показва последната дата,
оптималното количество

когато

е

преизчислено

Дата проверка данни
Инвентаризация

Дата

Дата, когато е извършена последната инвентаризация на
стоката

Количество

Преброено количество при инвентаризацията

Движение на соката

Таблица с изписаните бройки през текущия и последните
дванадесет месеца

При натискане на бутона
се отваря екран, където трябва да се въведе номера на новата стока.
След въвеждане на номера се показва картонът на новата стока с попълнени стойности по подразбиране. Ако
има данни за стоката в Ценоразписа (наименование, ценова група и цена) те се зареждат в картона.
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Допълнителни данни

Страницата показва следните допълнителни данни за стоката:
Описание
Поле
Мерна единица

Мерната единица, в която се води стоката

Баркод

Показва текущия баркод за избраната стока

Номер за търсене

Дава възможност за въвеждане на алтернативен номер за
търсене на съответния артикул.

Кол. в опаковка

Количеството от стоката, което се съдържа в една
опаковка, изпращана от доставчика. Използва се при
съставяне на складовите поръчки

Цвят

Позволява оцветяване на реда в наблюдение склад

Тегло (кг)

Теглото на единица от частта. Използва се за
изчисляване на теглото при складовите поръчки, а също
така и за въвеждане на относително тегло на наливни
материали. Също така се използва за попълване на
колоната тегло при завеждане на стоките, необходима за
съставяне на Интрастат декларацията.
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Трансформиране в пакети Ако е зададено при изчисляване на количеството за
изписване от смесите се използва относителното тегло
на материала
Тарифен код

Избира се тарифния код на стоката (Използва се за
съставяне на Интрастат декларация). Попълва се
автоматично след попълването му при завеждане
на стоките. При натискане на бутона
се отваря
таблица за търсене и избор на тарифен код от цялата
номенклатура.

Страна произход

Въвежда се двубуквения код или се избира от списък
страната на произход на стоката (Използва се за
съставяне на Интрастат декларация). Попълва се
автоматично след попълването й при завеждане на
стоките

Кол.доп.мерна.един.

В зависимост от избрания Тарифен код, може да се иска
отчитане на доставките на стоката по определен мерна
единица (може да съвпада с основната, а може и да е
различна. Напр. За тарифен код “40082110”- “Подови
настилки и изтривалки” се изисква мерна единица
квадратни метри, а те може да се отчитат в бройки.
Тогава в това поле се записва колко квадратни метра
е една бройка. След това при завеждане автоматично
се изчислява количеството по Допълнителна
мерна единица на база заведените бройки. След
полето за въвеждане се изписва наименованието на
допълнителната мерна единица

Запас в месеци

Задава се за колко месеца да се поддържа запас от
стоката (използва се от алгоритъма за генериране на
поръчки). Ако не е попълнено се използва стандартната
стойност зададена за склада. Ако е попълнено 0 не се
предлага за поръчване

Сезонен

Въвежда се 0 - за стока с равномерно търсене и 1 за
стока със сезонно търсене (използва се при алгоритъма
за генериране на поръчки за определяне на теглата
на данните от различните месеци). В зависимост от
въведената стойност се използва различна таблица с
тежест на отделните месеци. В параметрите на склада
може да се добавят и други типове сезонност със
сътоветните им номера.

Ном.№ в поръчка

Номенклатурния номер, с който стоката да се отпечатва
в поръчката за доставка. Ако не е попълнен се използва
номенклатурния й номер
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Забележка в поръчка

Текст, който автоматично да се записва като забележка
към стоката в поръчката за доставка.

Серийни номера

Флаг дали да се изисква въвеждането на серийно
номера за стоките с този номенклатурен номер. Ако
е активиран, то независимо от зададения метод на
изписване за склада се извършва отчитане на всяка
конкретна позиция от тази стока. Не може да се
променя ако вече има осъществени транзакции с този
номенклатурен номер

Следене употреба

Флаг дали да се следи употребата по автомобили на
стоките с този номенклатурен номер. Може да се
активира само ако е активна опцията Серийни номера.

Употребявана

Флаг , указва дали стоката е употребяване
( рециклирана)

Макс КМ

Въвеждат се максимално допустимите километри за
употреба на стоката

Макс дни

Въвеждат се максимално допустимите дни за употреба
на стоката

Таблица “Алтернативни
номера”

Въвеждат се и се показват номенклатурните номера
и склада, в който се водят алтернативни стоки,
съответстващи на избраната стока

Таблица “Оригинални
номера”

Въвеждат се и се показват номенклатурните номера
и склада, в който се водят оригинални стоки,
съответстващи на избраната стока

Таблица "Продуктова
група"

Въвежда се за кои видове продукти (автомобили) може
да се използва стоката.

Таблица “Наличности при Показва се информация за наличността на стоката при
доставчици”
други контрагенти (доставчици). Има три колони :
Доставчик – Показва името на доставчика, при когото
има наличност от стоката; Наличност – показва
наличните бройки при доставчика; Цена – показва
продажната цена при доставчика

В долната част на страницата в таблица “Количества по партиди” са показани данни за наличностите по
съответните партиди. Таблицата има следните колони:
Описание
Поле
Кол.

Налично към момента количество по партидата

Ед.цена лв.

Единичната цена по партидата в лева

Ед.цена вал.

Единичната цена по партидата във валутата на склада

Ст-ст лева

Стойност на наличното количество по партидата в лева
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Ст-ст валута

Стойност на наличното количество по партидата във
валутата на склада

Партида

Пореден номер на партидата

Дата партида

Дата на доставка на стоките по партидата

Документ за доставка

Номер на документа за доставка на стоките

Под таблицата се показва количеството , единичната цена и стойността за всички партиди в лева и във
валутата на склада.
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Данни автомобил

Ако текущия склад е склад за автомобили се показва допълнителна страница. В нея се показват
допълнителни данни за автомобила:

Тези данни се попълват и коригират от формата “Поръчки автомобили” в група Автомобили.
Съответно и описанието на отделните полета е дадено при описанието на тази форма.
От страницата може да се формира и редактира макета за изписване на автомобила във фактурата. Макета
като структура се задава в Настройки / Обекти / Складове. От тази страница при натискане на бутона
Попълване макет, предварително зададеният макет се попълва с данните от конкретния автомобил.
Впоследствие може ръчно да се извършват дописвания и корекции в текста. Текста от макета се отпечатва
във фактурата под реда описващ автомобила като стока.
При натискане на бутона Информация за конфигурация се отваря форма с информация за
конфигурацията на автомобила (подробно описана в частта “Поръчки автомобили”).
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Движение на стоката
На страницата се показват всички движения (транзакции) на стоката. Включени са следните данни:
Описание
Поле
Партида

Пореден номер на партидата

Кол.

Количество за дадената транзакция (положително при
заприходяване и отрицателно при изписване)

Ст-ст лева

Стойност по транзакцията в лева

Ст-ст валута

Стойност по транзакцията във валутата на склада

Документ

Номер на документа, по който е осъществена
транзакцията

Поръчка

Номер на клиентската поръчка или поръчката за
доставка

Дата

Дата и час на осъществяване на транзакцията

Вид

Вид на складовия документ

Дост.

1 - ако е документ за доставка и 0 - ако е документ за
изписване

Вальор

Дата и час на отчитане на транзакцията (използва се при
инвентаризации)

Видове складови документи
Код
Описание
1

СКЛАДОВА РАЗПИСКА (Доставка по фактура)

2

ИСКАНЕ ЗА ИЗПИСВАНЕ (Изписване по клиентска поръчка)

3

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НОВ КОД

4

ТРАНСФОРМАЦИЯ (Вътрешни операции)

5

ЛИПСИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

6

ИЗЛИШЪЦИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

7

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ ИЗПИСВАНЕ (Преизчисление на стойността на
стоката)

Ако съответния ред представлява транзакция от тип 1 (Доставка), 2 (Изписване по поръчка) или 4
(Вътрешна операция), от Popup меню или с двойно натискане на мишката може да се отвори съответния
екран от Документа за доставка, Клиентската поръчка или Протокола за вътрешна операция, на основата,
на който е извършена транзакцията.
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Резервирани количества
Показва всички клиентски поръчки по които има резервирани (заявени) количества от стоката
В таблицата се показват следните данни:
Описание
Поле
Поръчка

Номер на клиентската поръчка, по която е резервирана
стоката

Направл.

Направление (сплит) на поръчката

Сервиз

Номер на сервиз, от който е открита поръчката

Шаси

Номер на шаси на автомобила, на който се прави ремонт
по поръчката

Клиент

Номер на клиента по поръчката

Кол.

Резервирано количество

С натискане на Ctrl + O или с извикване от Popup – менюто може да се отвори формата Работа по поръчка
за съответната клиентска поръчка.
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Поръчани количества
В две отделни таблици се показват отворените и приключените поръчки за доставка на стоката.
В таблиците се показват следните данни:
Описание
Поле
Поръчка

Номер на поръчката за доставка

Тип

Вид на поръчката

Статус

Статус на поръчката

Дата

Дата на изпращане на поръчката

Фактура

Номер на фактурата, издадена по поръчката

Дата на пристигане

Очаквана дата на пристигане на стоките

Кол.

Поръчано количество

Вид

Вид на записа в поръчката

Статус

Статус на записа в поръчката

Статус на поръчка за доставка на стоки

Код Текст

Описание

0

ВРЕМЕННА

Специален статус за временни поръчки

1

ОТВОРЕНА

Неизпратена към доставчика (В процес на обработка)

2

ИЗПРАТЕНА

Изпратена към доставчика

3

ПОЛУЧЕНИ СТОКИ Получени са някои от стоките в поръчката

4

ПРИКЛЮЧЕНА

Получени са всички стоки или неполучените са отказани

Вид на запис от поръчка за доставка

Код Текст

Описание

1

КЛИЕНТСКА

По клиентска поръчка

2

СКЛАДОВА
ЧАКАЩИ

3

СКЛАДОВА

4

ОТКАЗАНА
КЛИЕНТА

С Складова поръчка (Има чакащи стоки от клиентските
поръчки)
Складова поръчка
ОТ Отказана клиентска поръчка (Стоката е заявена по
клиентска поръчка, но след изпращане на поръчката за
доставка клиентът се е отказал)

Статус на запис от поръчка за доставка
КодТекст
Описание
1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за поръчка (Записът е от неизпратена
поръчка)
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2 ИЗПРАТЕНА

Изпратена поръчка (Записът е от изпратена поръчка)

3 ПОЛУЧЕНА

Получена стока (Стоката е получена и заведена в склада)

4 ОТКАЗАНА

Неполучена стока (Стоката не е получена и поръчката за
доставка е отказана окончателно

5 ЧАКАЩА ДОСТАВКА Неполучена стока, чакаща следваща доставка (Стоката не
е получена, но се чака да бъде получена при следваща
доставка)
6 ОБРАБОТВАНА

Получена стока в режим на обработване (Стоката е
получена, но документът за доставка още не е обработен)

С натискане на Ctrl + O или с извикване от Popup – менюто може да се отвори формата Поръчки за доставка
за съответната поръчка за доставка.
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Справки
Отпечатва различни справки за стоките. На отделни панели са изведени контроли за задаване на параметрите
на справките и бутони за извеждане на справките
Данни за стоките
Отпечатва данните от отделните страници с информация за стоките. Може да се избере кои от следните данни
да се отпечатат : Детайли, Транзакции, Резервирани количества, Поръчани количества.
От
може да се избере дали да се отпечатат данните само за стоката, върху която е позициониран
курсора в страницата "Списък стоки" или всички стоки показани на същата страница.
Движение на стоките
Отпечатва движенията (транзакциите) на стоката(ите) за избран период.
От
може да се избере дали да се отпечатат данните само за стоката, върху която е позициониран
курсора в страницата "Списък стоки" или всички стоки показани на същата страница.
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Групова промяна

Позволява промяна на избраните в "Списък Стоки" съответно по "Стокова група" , "Продуктова категория
", "Ценова група доставчик", " Ценова Група", "Вид Поръчване
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Пакети
Формата показва дефинираните пакети - задания, комплексни цени и смеси
Формата има три страници
Списък - Показва списък на всички пакети. Дава възможности за търсене на определен пакет.
Данни - Показва данните за избрания пакет.
Справка изпълнение - Показва информация в кои клиентски поръчки е въведен пакета.
; Добавена функция „Добавяне към оборудване автомобил“,
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Списък на пакетите

На екрана се показват следните полета:
Списък на видовете пакети -От него се избира кой вид пакети да се покажат.
Поле за въвеждане на номенклатурен номер на пакет - въвежда се текст за търсене на пакет(и) отговарящи
на даден критерий. Виж. Форматиране на текст за търсене.
Поле Незабавно търсене - ако е сложена отметка върху полето, търсенето се извършва при въвеждането на
всеки символ от номенклатурния номер на пакета.
Бутон Търси - при натискането му стартира търсенето по зададения критерий. Бутона се задейства и при
натискане на Enter при въвеждане на номера на пакета
Списък на пакетите - показва всички пакети отговарящи на зададения критерий. При позициониране върху
избран пакет и показване на страницата "Данни" се показват данните за пакета.
От Popup меню към таблицата може да се извикват следните функции:
Прехвърля в кошницата избрания пакет
Пренос в кошница (Shift + F6)
Справка рецепта (Ctrl + R)

Извежда справка за рецептата, по която
трябва да се приготви сместта за единица от
сместта, като в полето Кол. може да се въведе
и съответното количество, за което трябва да
се изведе рецептата

Справка операции

Показва извършените промени в данните на
пакета.
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Данни за пакетите

На екрана са показани следните данни
Номенклатурен номер на пакета
Наименование на оригиналния език и на български. При въвеждане на оригиналното наименование то
автоматично се копира и в наименование на български.
Ценова група - ценова група, по която се определят отстъпките за различните клиенти и надбавките при
ценообразуването
Обект - обект, в който се отчита пакета
Мерна единица
Валута - валута в която се определят продажните цени
Таблица с цените - дефинират се различните продажни цени. При коригиране на базовата цена
автоматично се изчисляват и другите цени. От Popup меню може да се извикват следните функции
Фунцкия
Клавишна
Описание
комбинация
Преизчисляване цени
Образуване цена

На база на въведената базова цена и процентите за
надбавка изчислява другите цени
Ctrl + P

Изчислява цената на пакета на базата на участващите
в него компоненти (Ценапакет = Ценаопер.х
Кол.опер.)

Справка
цена

промяна

Показва справка за извършените промени на цената
на пакета

Таблица с вариантите на пакета – показва различните дефинирани варианти на пакета. Попълват се
следните колони:
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Колона

Описание

Пореден №

Автоматично генериран пореден номер на варианта на пакета

Индекс модел

Избира се за кой индекс модел се отнася (не е задължително
за попълване)

Марка

Избира се за коя марка автомобили е варианта (не е
задължително за попълване). Списъкът с марките се допълва
при въвеждане на нова марка.

Серия

Избира се за коя серия (модел) е варианта (не е задължително
за попълване). Списъкът със сериите се допълва при
въвеждане на нова серия.

Двигател

Избира се за кой двигател е варианта (не е задължително
за попълване). Списъкът с двигателите се допълва при
въвеждане на нов двигател.

Цена

Въвежда се продажната цена без ДДС за този вариант. Ако
се остави нула се използва основната продажната цена
дефинирана за пакета.

Забележки

Поле за допълнително описание на варианта

Полетата Индекс модел, Марка, Серия и Двигател не са задължителни, но се използват за намиране и
избор на желания вариант на пакета.
Таблица с операциите включени в пакета - таблицата съдържа всички операции за избрания вариант на
пакета. Попълват се следните колони:
Колона
Описание
Номенкл. №

Номер на сервизната операция / стоката

Вид

Вид на операцията

Обект

Посочва се обекта на стоката или труда от където ще бъдат
изписани.

Обект

Обект, в който се отчита операцията (Ако се избере “Всички”, то
при обработка на пакете се използват текущия склад (за стоките)
и сервиз (за сервизните операции) на потребителя.

Кол.с натр.

Количество от операцията с натрупване от началото (т.е.
се включват и количествата от предишните операции). Ако
количеството е по-малко от предходния ред, се извежда
предупреждение.

Кол.1

Количество от операцията, без натрупване преди изчисляване
на трансформиране между мерни единици (Ако се извършва
трансформиране това е количеството в килограми)

Коеф.

Автоматично се зарежда от картона на стоката ако е зададено, че
при изписване в смеси трябва да се трансформира от основната
мярка в килограми. В другите случаи е 1
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Кол.

Количество от операцията, което се отчита за единица от пакета

При въвеждане на Кол.с натр. автоматично се изчисляват другите количества. Когато този вариант не е
удобен може в това поле да се въвежда нула а в полето Кол.1 да се въведе действителното количество.
От таблицата през Popup меню може да се извикат следните функции :
Функция
Описание
Търсене стоки

Отваря формата “Наблюдение склад”.

Търсене операции Отваря формата “Сервизни операции”.
Зареждане от
Зарежда стоките и сервизните операции от кошницата в
кошница (Shift+F6) пакета.

Бутонът
се използва за дефиниране на нови пакети. След натискането му се въвежда номер на
новия пакет, той се добавя в номенклатурата и се показва на екрана за въвеждане на данните за него.
С натискане на Ctrl + R се извежда справка за рецептата, по която трябва да се приготви сместта за
единица от сместта, като в полето Кол. може да се въведе и съответното количество, за което трябва да се
изведе рецептата.
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Справка за изпълнение на пакета

На екрана се показва информация за всички клиентски поръчки, където е въведен пакета (независимо дали
е изпълнен или не).
От Popup меню може да се извикват следните функции:
Влизане в поръчка (Ctrl + O)
Отваря поръчката, в която е въведен
пакета. Може да се извиква и с двойно
натискане на мишката върху реда.
Справка за автомобила (F7)

Отваря формата с данните на
автомобила, който е ремонтиран по
поръчката
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Ценоразпис
Съхранява следните данни за стоките включени в номенклатурите на доставчиците:
Поле
Описание
Номенкл.№

Номенклатурен номер на частта

Описание

Описание на частта дадено от доставчика

Група

Ценова група, в която влиза частта

Базова цена

Цена преди даване на отстъпка при доставчика (не е
задължителна)

Фактурна цена

Цена на която се получават стоките (използва се за
основна цена при създаване на картон на нова стока)

Продажна цена

Продажна цена вкл. ДДС (не е задължителна)

SurCharge

Сума, която се взима от клиента, до връщане на частта

Кол в опаковка

Количество в една опаковка (ако е изпуснато е 1)

Стокова група

Показва кода на стоковата група, към която принадлежи
стоката.

Продуктова категория

Показва кода на продуктовата категория, към която
принадлежи стоката.

Тегло

Показва нетното тегло в килограми на една бройка от
дадения номенклатурен номер.

С Ctrl + F може да се стартира търсене като за номенклатурния номер то трябва да се извършва или по целия
номер или по началната част( във втория случай накрая се слага *).
Също така може да се извършва филтриране по всяка от колоните с използване на реда за филтриране
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Инвентаризация

От формата се отпечатват инвентаризационни описи, въвеждат се данните от преброяването и проверка на
преброяването и се извършва обработка на инвентаризацията.
Формата има три страници:
• Инвентаризационен списък
• Преброяване
• Проверка
В трите страници от Popup менюто могат да се извикват следните функции:
Функция
Описание
Клавишна
комбинация
Картон на стоката Отваря картона на текущата стока
Изтриване
Промяна
локация

Изтрива маркираните стоки
инвентаризационния списък

F3
от Ctrl + Del

на Дава възможност за ново зареждане Ctrl + L
на локацията от картона на стоката
или за ръчно задаване на нова локация
(новата локация се записва само в
инвентаризационния списък)

За завършване на инвентаризацията и обработка на въведените данни се извиква функцията Приключване
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Инвентаризационен списък
На тази страница се показва списъка на всички стоки, на които се прави инвентаризация в активния склад:

Бутон
отваря
инвентаризационния списък.

страница

за

добавяне

на

стоки

за

инвентаризация

към

Бутон
показва Инвентаризационен опис, готов за разпечатване.За отпечатване на
Интвентаризационния опис трябва да са въведени всички преброени количества!!
Ако е отметнато полето
, в таблицата се показва списъка на всички стоки, на които се прави
инвентаризация, а когато не е отметнато се показват само непреброените стоки и стоки за проверка на
преброяването.
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Преброяване
На тази страница се показват всички непреброени стоки:

След преброяване на стоките тук се въвеждат преброените количества - в графата Броено. Ако преброеното
количество не съвпада с изчисленото количество, редът се появява с червен шрифт, ако количеството съвпада
с изчисленото, редът се появява със зелен шрифт, а ако редът не е обработен – със син шрифт.
Над таблицата има поле за въвеждане на номенклатурен номер. При въвеждане на номер и натискане на
Enter програмата проверява дали съответната стока е включена в инвентаризационния списък. Ако стоката
е намерена, то курсора се позиционира върху нея. В противен случай се предлага добавянето на стоката в
инвентаризационния списък.
Бутон
изчиства от списъка редовете с вече въведени количества.
Ако всички количества са въведени, преминава на страницата Проверка. Когато няма разлика в изчисленото
и преброеното количество, те се прехвърлят като проверени.
Бутон
показва списъка с всички непреброени стоки, готов за отпечатване. Графата Броено в
този списък е празна.
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Проверка
На тази страница се показват всички стоки за проверка, т.е. всички преброени стоки, при които има разлика
между изчисленото по документи количество и преброеното количество.

Бутон
пресмята актуалните количества по документи на избраните от таблицата
редове. Могат да бъдат пресмятани само избрани редове, или всички в списъка.
Редовете се избират с Ctrl+левия бутон на мишката или със Shift+стрелка надолу/нагоре.
Бутон
показва списъка със стоките за проверка, готов за отпечатване. Графата Проверка в този
списък е празна. Списъкът може да се отпечата с подреждане на стоките по локация или по номенклатурен
номер.
След повторното преброяване тук се въвеждат количествата в графата Проверка. Ако преброеното
количество не съвпада с новото изчислено количество, редът се появява с червен шрифт, ако количеството
съвпада с изчисленото, редът се появява със зелен шрифт, а ако редът не е обработен – със син шрифт.
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Страница за добавяне на стоки за инвентаризация към инвентаризационния списък
От тази страница се добавят стоки към инвентаризационния списък.
В таблицата е показан списъка със стоките за добавяне.

Бутон
Бутон

показва форма за дефиниране на филтъра на стоките за инвентаризация.
премахва всички критерии, и изчиства списъка със стоките за добавяне.

Бутон
добавя всички стоки от показаната таблица към инвентаризационния списък и се
връща към страницата Инвентаризационен списък.

Бутон

се връща към страницата без да добавя части към списъка.
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Филтриране на стоките за инвентаризация
Дава възможност за задаване на условия, на базата на които да се отсеят стоките, които ще се
инвентаризират.

Бутон ОК потвърждава показаните долу критерии. Ако няма избрани критерии, се обработват всички редове, т.е. целия
склад.
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Приключване на Инвентаризация
Бутон
на формата за инвентаризации приключва инвентаризацията в активния склад:
записва промените и изтрива цялата инвентаризация.
Преди да се приключи инвентаризацията трябва да се разпечата Инвентаризационния опис от бутона
Отпечатване на страницата Инвентаризационен списък!!!
Бутон

затваря формата за инвентаризации.
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Заредени стоки
На страницата се показват заредените преброени с мобилно устройство стоки, с възможност и за
зареждане от Excel-ски файл и с функции за отразяването им в Инвентаризацията.
В таблицата се показват следните данни за всички заредени стоки:
Поле
Описание
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на преброената стока

Количество

Преброено количество

Локация

Местоположение на стоката в склада

Забележки

Поле за свободен текст

Код служител

Код на служител извършил преброяването

Дата записване

Дата на записване в базата данни

Зареден в броено

Флаг дали преброеното количество е добавено към първо броене
в инвентаризацията

Зареден в проверка

Флаг дали преброеното количество е добавено към повторното
броене в инвентаризацията

Идентификатор

Автоматично генериран номер идентифициращ записа

С натискане на бутона Прочитане данни от Excel се отваря форма за зареждане на преброени
количества от Excel.
С натискане на бутона Зареждане в инвентаризационния списък маркираните или всички стоки се
отразяват като преброени в инвентаризацията. При обработката важат следните правила:
- Ако дадената стока е в режим преброяване, то количеството се добавя към вече въведеното (ако има
такова) в първото броене. Ако е в режим проверка - се добавя към броеното при проверка.
- Ако дадената стока не е включена в инвентаризационния списък, то тя се добавя като преброеното се
сравнява с наличността й към момента
- Ако не съществува картон на стоката - създава се и се включва в инвентаризацията с отчетност нула.
- Локацията от заредените данни се записва в инвентаризационния списък.
При активиране на опцията Всички позиции се показват и вече заредените в инвентаризацията редове.
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Специални цени

Таблица "Специални Цени" позволява въвеждането на специални цени за всеки артикулен номер , за
избран период .

Име

Описание

Идентификатор

Пореден номер

Склад

Номера на склада

Вид операция

Вид (Стока , Труд, Комплексна цена )

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на частта

Активно

Име на слклада

В сила от

Номенклатурен номер на стоката

В сила до

Начална дата на периода за специална цена и / или отстъпка

Цена без ДДС

Крайна дата на периода за специална цена и / или отстъпка

Отстъпка

Специална цена без ДДс

Стокова група

Отстъпка ( като коефициент)

Продуктова категория

Номер на оператора добавил записа

Ценова група

Дата и час на добавяне

Клиентска група

Номер на оператора последно редактирал записа

Клиент номер

Дата и час на редакция

Сервиз

Номер на сервиза

Сплит

Сплит

Вид стока

Показва вида на стоката (пр. Аксесоари, Части )

Само отстъпка

Флаг, указва дали се използва цена от таблицата и специална
отстъпка от тази таблица

Използване стандартна Флаг, указва дали се използва Цена без ДДС от тази таблицата и
отстъпка
стандартното образуване на остъпка
Използване вид цена

Позволява да се типове цена (Предварително дефинирани в
системни константи)
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Коефициент
преобразуване цена

Коефициент с който се преобразува цената

Добавена от

Потребител добавил записа

Добавена на

Дата на добавяне на записа

Редактирана от

Потребител редактирал записа

Редактирана на

Дата на редакция
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Завеждане на стоки

Използва се за въвеждане и обработка на документи за доставка на стоки.
Формата има три страници :
• Списък документи
• Данни за документа
• Печат
В горната част на формата има две полета:
Склад – избира се за кой склад да се покажат документите за доставка на стоки. По подразбиране е текущия
склад на потребителя.
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Списък документи
Дава списък с всички документи за активния склад.Избрания запис в тази страница се показва и на
страницата данни за документа.

В списъка са показани следните данни:
Поле
Описание
Скл.№

Номер на складовата разписка (документа за завеждане)

Дата

Дата на завеждане на документа в склада

Вид документ

Вида на документа, на основата на който се завеждат стоките

№ Документ

Номер на първичния документ, на основата на който се завеждат
стоките

Дата

Дата на документа

Код.дост

№ в системата на доставчика на стоките

Доставчик

Име на доставчика

С

Код на статуса на документа 0 – нов документ, 1 – одобрен
документ, 2 – заведен в склада, -1 – грешка при обработка на
документа (в този случай се обърнете към администратора на
системата)
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Статус

Описание на статуса

Валута

Показва вида валута (pr. BGN , EUR)

Сума валута

Сумата на документа в съответната валута

Сума лева

Показва сумата в лева към съответният фиксинг БЕЗ ДДС

Начислен ДДС

Показва сумата на начисленият ДДС за документа

ВОП

Флаг дали доставката е Вътреобщностно придобиване

Протокол ВОП

№ на протокола за отчитане на Вътреобщностното придобиване

Дата
ВОП

протокол Дата на протокола

Забележки

Забележки към документа за доставка

Коригиращ

Флаг дали документът за завеждане представлява корекция към
предходен документ

Корекция към док. Номер на складовата разписка, която се коригира с настоящия
№
документ
Заведен от код

Код на потребителя завел документа в склада

Заведено от име

Име на потребителя завел документа

Одобрен от код

Код на потребителя одобрил документа

Одобрен от име

Име на потребителя одобрил документа

От Popup менюто към таблицата се извикват следните функции:
Функция
Описание
Печат (Ctrl + P)

Отваря екрана за отпечатване на избрания документ за доставка

Създаване
коригиращ
документ

Създава нов документ за завеждане за коригиране на
стойността на текущата складова разписка

Създаване
анулиращ
документ

Създава нов документ за завеждане със същите данни като
текущия, но с количества с обратен знак.

Премахване
одобряване

Връща статуса на документа на “Нов документ”, ако текущия
статус е “Одобрен”.

Справка
операции

Дава информация за извършените корекции по документа
(промяна номер и дата на документ, промяна дата на завеждане
и промяна дата протокол за ВОП).

Прикрепяне
файл

Дава възможност да се прикачи файл към доставката
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Прикрепени
файлове

Показва Прикачените документи към доставката с
въжможност да се отвори , запише и всички останали
функционалностти , които са позволени от бутоните.

Отделно в навигационното меню при зададени права за достъп на потребителя се показват и следните
функции:
Функция
Описание
Промяна
дата Позволява коригирането на датата на протокола за
протокол ВОП
вътреобщностно придобиване. Може да се извиква само до 14то число на месеца следващ текущата дата на протокола.
Промяна
завеждане
доставка

дата Позволява коригирането на датата на завеждане на документа
за доставка. Може да се извиква само до 14-то число на месеца
следващ текущата дата на завеждане.
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Данни за документа

Поле

Описание

Вид документ

Складова , фактура, КИ

ВОП

Флаг, указва дали доставката им ВОП

Изкл. Интрастат

Изключва документа от Декларация Интрастат

№ Докумет

Номер на документа

Дата

Дата на документа

Доставчик ЕИК

Булстат на доставчик

Име на доставчик Име на доставчика
Начислен ДДС

Сума на начисленото ДДС

Плащане

Начин на плащане на документа

Срок

Срок на плащане на док

Вид Сделка
Процедура
Inconterms
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 141 от 710

Вид транспорт
Нац.транспорт
Регион изп.
Референтен №

Референтен номер щета по която са доставени стоките

Забележки

Могат да се извършват следните операции:
Въвеждане на данни за документа, вкл. и необходимите за съставяне на Интрастат декларация
Въвеждане на стоки
Възможност за генериране на отделни партиди, когато при доставка се въведе сериен номер и
срок на годност.
Зареждане на поръчка
Свързване поръчка
Генериране на протокол за Вътреобщностно придобиване (ВОП)
Изключване от ИНТРАСТА
Одобряване
Завеждане
Oтпечатване
Виж също
Как да заведа части
Клавишни комбинации
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Въвеждане на данни за документа
Нов документ за доставка се създава с натискане на бутона

.

• Въвеждат се следните данни за документа за доставка:
• Вид номер и дата на документа, с който са доставени стоките
• доставчик (избира се от списък на дефинираните доставчици)
• забележки към документа за доставка
• ако доставката се извършва от друга страна членка на ЕС, това се отбелязва чрез маркиране на
“Вътреобщн.придоб.”. В този случай се активират допълнителни полета за въвеждане на данни необходими
за съставяне на Интрастат декларация. Това са :
• Национ. – страна в която е регистриран доставчика
• Вид сделка – от номенклатура се избира вида на сделката
• Процедура – избира се процедурата, по която се отчита доставката
• INCOTERMS – избират се условията на доставка
• Вид трансп. – избира се вида на транспорта, с който са доставени стоките
• Нац.трансп. – избира се националността на транспортното средство, с което са доставени стоките
• Регион изп. – избира се в кой регион на страната ще се използват доставените стоки
Също така в този случай при завеждане автоматично се генерира номер на проткол за ВОП. За нуждитена
Протокола за ВОП трябва да се попълни и полето Начислен ДДС, което може да стане и автоматично на
основата на въведените стойности на доставените стоки и допълнителните разходи по доставката.
При въвеждане на данни за доставчика може да се извика добавяне на доставчик с Ctrl+D, от Popup менюто
или с натискане на бутона . При това се отваря формата за въвеждане на данни за контрагенти .

При записването на документа се прави проверка за следните условия:
• Задължително е въвеждане на номер, дата и достачик за документа;
• Програмата предупреждава при дублиране на номера на документа за същия доставчик;
• Програмата предупреждава при задаване на дата на документа след текущата или повече от два месеца
преди текущата.

Допълнително за документа в отделна таблица се въвеждат данни за разходите по доставката (нетна стойност на
частите - стойност по фактура, застраховки, транспорт, мита и т.н.), като за всеки ред се въвеждат следните данни :

• вид разход (избира се от списък)
• документ за разхода (незадължителен)
• дата на документа (незадължителен)
• валута, в която е отчетен разхода (избира се от списък)
• курс на валутата на документа към местната валута
• стойност във валутата на документа
• стойност във валутата на склада
• стойност в местна валута (лева)
• Стат.ст-ст – отмята се дали въведения разход да се включва при изчисляване на статистическата стойност
в декларацията за Интрастат.
• Начисл.ДДС – отмята се дали въведения разход да се включва при образуване на данъчната основа, за
изчисляване на ДДС в Протокола за ВОП.

При въвеждане на тип разход СТОЙНОСТ ПО ФАКТУРА автоматично се зарежда сумата от позициите по
документа. Също така след въвеждане на стойността във валутата на документа автоматично се изчисляват
сумите във валутата на склада и в местна валута (лева). Въвеждането на “СТОЙНОСТ ПО ФАКТУРА”
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е задължително за всички документи за доставка. Ако тези данни не са въведени при одобряване на
документа се предлага автоматичното им попълване с първата дефинирана валута и курс към основната
валута 1.
След въвеждане на данните за разходите по доставката под общата сума се показва коефициента на разходите
(отношението на крайната сума към нетната стойност на частите).
При въвеждане на данни за разходите по фактурата могат да се извикат функкции за добавяне на валута (Ctrl
+A) и на вид разход (Ctrl+E), от Popup менюто или с натискане на бутона
в съответното поле
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Въвеждане на стоки
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При десен бутон на мишката излиза следното меню
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Кодове Интастат

Тарифни номера :
Таблицата извежда тарифни кодове по интрастат, допълнителни мерни единици , минимално и
максимално тегло
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Дъжави :
Таблицата съдържа съкращенията на държавите и Име на държавата
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Зареждане на поръчка
Към документа за доставка се добавят стоките от избрани поръчки за доставка.
След натискане на бутона се показва списък с всички неприключени поръчки към доставчика по дкоумента
за активния склад:

Избират се съответните номера (ако се избира повече от една поръчка за следващите се задържа Ctrlи се
натиска левия бутон на мишката) и след това се натиска
След потвърждаването на зареждането, всички стоки в избраните поръчки, които са със статус ПОРЪЧАНА
се добавят в документа за доставка.
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Свързване поръчка
Функцията намира съответствията между въведените стоки в документа за доставка, които не са
свързани с поръчка за доставка и избраните поръчки за доставка. За намерените съответствия в
документа за доставка се отбелязва номера на поръчката, а в поръчката се маркира, че стоката е
доставена. Ако има разлики в количествата то в документа (документа за доставка или поръчката
за доставка), където има въведено по-голямо количество стоката се разделя на две и остатъка не
се свързва с насрещния документ. Тук са видими и поръчките за автомобили направени от модул
Автомобили.
След натискане на бутона се показва списък с всички неприключени поръчки към доставчика по
дкоумента за активния склад:

Избират се съответните номера (ако се избира повече от една поръчка за следващите се задържа
Ctrlи се натиска левия бутон на мишката) и след това се натиска
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Протокол ВОП
Генерира номер на протокол за ВОП. Използва се ако трябва да се генерира номер на протокол за ВОП
преди завеждането на стоките ( в случаите, когато стоката пристига със закъснение спрямо датата на
издаване на фактурата), или ако при завеждането не е генериран протокол и трябва впоследствие да бъде
генериран. Генерира номер на протокол само ако за документа за доставка е отбелязано че е Вътреобщностно
продобиване.
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Одобряване
Има за цел проверка на общата стойност на въведените части. След одобряване на документа се забранява
добавяне, изтриване или промяна на стойностите в документа за доставка. Също така при одобряването се
проверява дали коректно е въведена общата стойност на документа за доставка и начисленото ДДС (в случай
на ВОП).
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Завеждане
Функцията завежда частите в склада. Преди извикване трябва документът да бъде със статус 1 – Одобрен.
След натискане на бутона
с видовете цени.

се показва поле за избор за Преизчисляване на цени и списък

Преизчисляване цени - Ако е избрано при завеждане на стоките в склада продажните им цени се
преизчисляват на базата на цените в документа за доставка и зададените надбавки.
Списък с видове цени - От списъка се избира кой вид цена трябва да се изравни с тази по документа за
доставка. Обикновено се избира базовата цена.
При натискане на бутона
зададено - преизчисляване на цените.

се осъществява завеждането на стоките в склада и ако е

Добавена е обработка на чакащи стоки в клиентски поръчки при завежданме, което не е свързано с поръчки
за доставка.
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Печат

От екрана се отпечатва складова разписка, справка за разлики в цените между фактурата и картоните на
частите и Протокол за ВОП.
Складова разписка

Извежда документ съдържащ всички позиции от фактурата.
Възможно е да се избере в какъв ред да се покажат в разпечатката позициите от документа за доставка като
съществуват следните варианти:
Ред на въвеждане – Показва стоките в последователността на въвеждането им от оператора (както се
показват и във формата Въвеждане части).
Номенклатурен номер – Подрежда частите по азбучен ред на номенклатурните номера на стоките.
Локация – Подрежда стоките в зависимост от местоположението им в склада като първо показва тези без
въведено местоположение.
Поръчка за доставка – подрежда стоките в зависимост от това по коя поръчка са доставени.
При всички случаи, когато има повече от един запис с еднакви стойности на полето, по
което се извършва подреждането те се подреждат по реда на въвеждането им.
Може да се избере с какви стойности да се отпечата документа:
Цена по фактура - показва стойността на стоките по фактурата (по фактурна цена) във валутата на
първичния документ и се изчислява общата стойност на фактурата.
Продажна цена - в документа се отпечатва продажната цена на всяка стока във валутата на склада.
Стойност в лева – отпечатва се стойността в лева (вкл. и допълнитлените разходи по доставката)
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Цена фактура и себестойност - отпечатва се себестойност във валутата на първичния документ
Ако е избрано Показване на данни за поръчките на отделни редове след всяка позиция се отпечатва по
коя поръчка за доставка е дошла и ако е по клиентска поръчка - номера на поръчката и името на клиента.
Също така се показва и полето забележки към поръчката за доставка.
Ако са въведени данни за пакетите (опаковките), в които е пристигнала стоката може да се избере в
справката да се показват номерата им . Това става със слагане на отметка на Групиране по пакети.
При избиране на Показване на наличности в допълнителна колона се показват текущите наличности в
склада на всяка стока (ако документът вече е заведен те се намаляват с количествата по текущия документ).
Трябва да се има предвид, че тази опция следва да се използва само непосредствено преди или след
завеждане на документа, за да бъдат коректни наличностите.
При избиране на Без локация от документа се маха колоната Локация за сметка на разширяване на
колоната за номенклатурен номер.
При натискане на бутона ОК на екрана се извежда справката.
Справка разлики цени

Показва цените на стоките във документа за доставка съпоставени с доставните им цени в картоните и
изчислява разликите между тях.
Възможно е да се избере в какъв ред да се покажат в разпечатката позициите от документа за доставка като
съществуват следните варианти:
Ред на въвеждане – Показва частите в последователността на въвеждането им от оператора (както се
показват и във формата Въвеждане стоки).
Номенклатурен номер– Подрежда стоките по азбучен ред на номенклатурните им номера
Разлика в цената – Подрежда стоките в зависимост от разликата между цената в документа за доставка и
тази в картона на стоката. Първо се показват тези стоки, при които цената по документа за доставка е помалка от тази в картона, като се започва от тази с най-голяма разлика. В края на справката излизат тези
стоки, за които цената по документа за доставка е по-голяма от тази в картона, като последна е тази с найголяма разлика.
При всички случаи, когато има повече от един запис с еднакви стойности на полето, по което се извършва
подреждането те се подреждат по реда на въвеждането им.
Ако е избрано Показване само намалени цени във справката се извеждат само стоките, за които цената
по документа за доставка е по-малка от тази в картона.
При натискане на бутона ОК на екрана се извежда справката.
Протокол ДДС (ВОП)

Отпечатва Протокол за Вътреобщностно придобиване на стоки. Отпечатва са само, когато за документа
за доставка е генериран номер на протокол за ВОП (след завеждане или след извикване на функцията
Протокол ВОП).
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Въвеждане на отделните позиции в документа за доставка

Формата се извиква от екрана за документи за доставка. При въвеждане на номенклатурен номер на стока
се проверява дали тя съществува в активния склад. Ако не съществува дава възможност за добавяне като
отваря картона на стоката.
Ако потребителят не знае точния номенклатурен номер с натискане на Ctrl + Enter може да извика формата
за търсене на стоки (виж в "Извършване на основни операции") като в зависимост от колоната в която се
намира се определя дали ще се търси по номенклатурен номер или по наименование.
Ако за въведения номенклатурен номер е зададено, че се извършва отчитане по серийни номера, то
автоматично се отваря екран за въвеждане на серийните номера:

В таблицата се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Сериен №

Сериен номер на получената стока

Текущи КМ

Километри, на които е стоката при получаване в склада (0 ако е нова)

Текущи дни

Дни, на които е стоката при получаване в склада (0 ако е нова)

Остатъчен %

Оставащ процент годност на стоката (100 ако е нова)

Забележки

Поле за свободен текст

Задължително е въвеждането на серийния номер. Останалите полета се попълват автоматично със
стойностите за нова стока ако не е въведено нищо в тях. Системата не допуска дублиране на серийни
номера за един и същи номенклатурен номер. След въвеждане на серийните номера, в документа за доставка
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автоматично се попълва количеството, като в този случай системата не позволява ръчно коригиране на
изчисленото количество.
Каталожната цена и отстъпката не са задължителни полета. Ако се попълнят програмата автоматично
изчислява стойноста по фактурата. Ако не са попълнени стойността по фактурата се нанася ръчно.
При въвеждане на каталожна цена ако за склада е зададен метод ценообразуване - 1 (виж Настройка/Обекти)
автоматично се отваря екран за изчисляване продажните цени на стоката.
При въвеждане в склад за автомобили се показва допълнителна колона – “Позиция в конфигурация”.
Колоната се показва непосредствено до ”Номенклатурен номер”. В колоната се избира към коя позиция от
конфигурацията на автомобила да се заведе въведената стойност.
Програмата не допуска запис на ред без въведено количество, освен на завеждна на опция или допълнително
оборудване на автомобил. При завеждане на автомобил се допуска въвеждането на количество, само ако в
Позиция в конфигурация е избрано Базова цена.
Полето номер на поръчка не може да се попълва ръчно. За свързване с поръчка за доставка се извиква
Свързване поръчка от формата за въвеждане на данни за документа за доставка.
В таблицата има още следните допълнителни полета:
Колет №
Дава възможност за въвеждане на код на опаковката, в която е
пристигнала стоката. Използва се при големи доставки, когато
стоките са опаковани в няколко колета за разделяне на стоките
и по-лесно обработване на доставката.
Нето тегло

Въвежда се нето теглото на стоките, за съставяне на Интрастат
декларация. Попълва се автоматично ако в картона на стоката е
зададено единично тегло.

Тарифен код

Въвежда се тарифния код на стоката, за съставяне на Интрастат
декларация. Попълва се автоматично ако в картона на стоката е
зададен тарифен код.

Кол. ДМЕ

Попълва се количество по допълнителна мерна единица ако
такова се изисква за въведения тарифен код. Попълва се
автоматчино ако в картона на стоката е зададено съответствие
между количеството на стоката и количеството по допълнителна
мерна единица.

Страна произх.

Избира се страна на произход на стоката, за съставяне на
Интрастат декларация. Попълва се автоматично ако в картона
на стоката е зададена страна на произход.

Идентификатор

Показва идентификационен номер на реда. Може да се използва
за подреждане на записите по реда на въвеждането им.

От формата може да се извика Popup меню със следните функции:
Картон на стоката Отваря картона на стоката
(F3)
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Поръчка
за Отваря екрана с поръчаните стоки
доставка (Ctrl + P)
Неполучена
(Ctrl + A)

стока Активира се при свързана с поръчка за доставка стока. Дава
възможност за отразяване на разлики между поръчаното и
полученото количество. След натискане запитва за количеството,
което не е получено и след въвеждане намалява доставеното
количество и коригира данните в поръчката за доставка (маркира
съответното количество като неполучено). Ако не е получена нито
една бройка автоматично се изтрива целия ред.

Премахване
Премахва направеното свързване с поръчка за доставка за текущия
свързване с поръчка ред.
Серийни номера

Позволява преглед и добавяне на въведените серийни номера за
позицията. Активно е само ако за избрания номенклатурен номер е
зададено че се извършва отчитане по серийни номера.
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Определяне продажни цени на част при завеждане в склада
Екранът се отваря автоматично при промяна на цена на стока при зададен метод на ценообразуване – 1:

В таблица се показват следните колони:
Вид цена
Изброява всички видове цени дефинирани в системата
Група

Зарежда от картона на стоката ценовата й група.
Въведената в документа за доставка цена се коригира
със зададения в Отстъпки и надбавки коефициент за
съответния вид цена и ценова група. За определен вид
цена може да се промени ценовата група, при което
цената се изчислява наново с коефициента за избраната
нова ценова група.

Нова цена

Показва изчислената цена на стоката. Допуска се
коригирането на цената, ако за потребителя е зададено
че има право да променя цени в картона на частта.

Стара цена

Показва текущата цена на стоката.

При натискане на бутона OK зададените цени се записват в картона на частта.
!! АКО ЕКРАНЪТ СЕ ЗАТВОРИ БЕЗ ДА СЕ НАТИСНЕ OK ЦЕНИТЕ НЕ СЕ НАНАСЯТ В
КАРТОНА И СТАРИТЕ ЦЕНИ ОСТАВАТ В СИЛА.
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Въвеждане позиции в коригиращ документ за доставка
Коригиращият документ за доставка се използва, когато трябва да се направи корекция в стойността на вече
заведена стока. За целта се намира документа, с който е заведена стоката и от Poppup менюто към страницата
списък документи се задава Създаване коригиращ документ. При избиране на бутона Въвеждане стоки
към коригиращия документ се отваря следния екран:

В горната таблица са показани всички позиции заведени с оригиналния документ. С двойно натискане на
мишката или с натискане на бутона
избраната позиция се добавя в коригиращия документ. След това в
полето сума се въвежда стойността, с която се коригира стойността на стоката. Ако корекцията е в посока
намалени сумата се въвежда с отрицателен знак.
С двойно натискане върху реда в долната таблица или с натискане на бутона
се изтрива избрана позиция
от коригиращия документ.
Ако документът е ВОП то в полетата Стр.произход, Нето тегло и Тарифен код могат да се коригират
стойностите, свързани със съставянето на Интрастат декларация.
След избиране на желаните позиции и въвеждане на стойностите за коригиране се извикват функциите
Одобряване и завеждане, както и при стандартните документи за завеждане. При завеждане на документа,
програмата проверява за всяка отделна позиция дали е осъществено изписване и ако е необходимо коригира
изписаната себестойност на стоките.
Друг вариант е дабъде избрана обща сума за корекция и с бутон
да бъде
разпределена пропорционално на база доставни цени между всички позиции в документа за доставка .
От Popup меню към таблиците може да се извикват следните функции:
Картон на стоката (F3)
Отваря картона на избраната стока
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Вътрешни операции
Формата съдържа три страници :
• Документи - показва всички документи за вътрешни операции за активния склад
• Позиции по документите - показва стоките и/или пакетите включени в документа, на който е
позициониран курсора.
• Изпратени стоки – показва информация за изпратени от други складове стоки и дава възможност за
приемането им в склада.
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Документи
На страницата е показана таблица със следните данни:
Колона
Описание
Идентификатор

Уникален пореден номер на документа за върешна
операция.

Склад доставчик

Склад, от който се изписват стоките.

№ док.

Пореден номер на документа за изписване в склада, от
който се изписва.

Склад получател

Склад, в който се завеждат стоките.

№ док.

Пореден номер на документа за завеждане в склада, в
който се завежда.

Дата

След Завеждане се попълва датата на която е заведен
документа.

Статус

Статус на документа. Бива – “Нов документ”, “Одобрен”,
“Заведен” и “Обработва се”.

Изпращане
от

потвърдено Показват се имената на потребителя, който е потвърдил
документа в склада доставчик.

Получаване потвърдено Показват се имената на потребителя, който е потвърдил
от
документа в склада получател.
Получаване потвърдено Показва се датата на която документът е одобрен в склада
на
получател.
От страницата документи могат да се извикват следните операции
Одобряване – потвърждаване на документа от склада получател.
Завеждане – потвърждаване на документа от склада доставчик и фактическо извършване на операцията. Ако
се извършва прехвърляне вътре в склада или потребителят има права да обработва документи за вътрешни
операции и в двата операцията Одобряване извършва и двете действия.
Нов документ – генериране на нов документ за вътрешна операция.
Печат – отпечатване на документа за вътрешна операция. Има две различни форми на документа:
• При прехвърляне на стоки между два склада, където номенклатурните номера са еднакви се показва само
по един ред и допълнително има опция за показване на информация по кои поръчки са получени стоките.
• При прехвърляне, където има различни номенклатурни номера за изписване и завеждане или се изписва/
завежда смес – показват се отделни редове за изписаните и за заведените стоки
Добавяне на нов документ за вътрешна операция

Стартира се от склада доставчик (този, от който се изписват стоките) по вътрешната операция. След
натискане на бутона се появява списък с всички складове:
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От списъка се избира склад получател (този, в който се завеждат стоките) и след това се натиска бутона OK.
След натискане на бутона програмата генерира документ за вътрешна операция.
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Позиции по документите
На тази страница се въвеждат отделните стоки и/или пакети включени във вътрешната операция. Таблицата
за частите има четири колони:
Вид на изписваната позиция- Избира се 1 за стока и 2 за пакет
Изписван Номенклатурен №- Въвежда се номенклатурния номер на стоката или пакета
Вид на завежданата позиция- Избира се 1 за стока и 2 за пакет
Завеждана Номенклатурен №- Въвежда се номенклатурния номер на стоката или пакета
Количество- Въвежда се количеството, което се изписва.
Съществуват следните варианти за вътрешна операция
Изписване на стока и завеждане на стока
Използва се при прехвърляне на стоки от един склад в друг склад или при прехрвърляне от номенклатурен
номер в друг. Във втория случай склада получател е идентичен със склада доставчик.
Изписване на стока и завеждане на пакет
Използва се при разкомплектоване на стоки или при трансформация в друг номер с друга мерна единица.
Дефиницията на пакета съдържа номенклатурните номера и количествата на стоките, от които е съставена
комплексната (изписваната) стока. При обработка на документа в склада получател се завеждат стоките
включени в дефиницията на пакета. Виж Пример.
Изписване на пакет и завеждане на стока
Използва се за съставвяне на комплексна стока или завеждане на смес. От склада доставчик се изписват
стоките включени в дефиницията на пакета, а в склада получател се завежда една стока със стойност равна
на тази на изписаните стоки. Виж Пример.
Изписване на пакет и завеждане на пакет
Този вариант практически не е приложим. Ако се използва той изписва стоките, включени в първия пакет,
изчислява общата им стойност и завежда стоките, включени във втория пакет, като разделя общата стойност
на изписаните стоки върху заведените стоки, пропорционално на базовата им цена.
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Изписване на стоки и завеждане на пакет при вътрешни операции (Пример)
Получен е ремонтен комплект кабели с номенклатурен номер 61131382248 със стойност 62.48. Той трябва
да се разкомплектова на две стоки, както следва:
Номер
Кол
61130007446

2

61131379833

10

В Склад -Пакети цени се дефинира смес с номенклатурен номер 61131382248P

След това отиваме в Склад - Вътрешни операции
Генерира се нов документ като за склад получател се избира текущия склад. След това се въвежда
следната информация.

Вид 1 за изписването означава, че изписваме стока с номерчаст с код 61131382248, а вид 2 за
заприходяването, че завеждаме стоките включени в смес с номенклатурен номер 61131382248P. След
осчетоводяване на документа щв бъдат осъществени следните транзакции:
Номенклатурен
№
Вид документ

Дата
транзакция

Себестойност
Количестволева

61130007446

ТРАНСФОРМАЦИЯ15.9.2009

10

46.18

61131379833

ТРАНСФОРМАЦИЯ15.9.2009

15

16.3

61131382248

ТРАНСФОРМАЦИЯ15.9.2009

-1

-62.48
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Т.е. изписана е една бройка от 61131382248 за 62.48 лв. И са заведени 10 броя 61130007446 и 15 броя
61131379833 на обща стойност пак 62.48 лв.
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Изписване на смес и завеждане на част при вътрешни операции (Пример)
Работи се в склад Консумативи. Искаме да заведем 0.5 литра готова боя с код 51A1001.
Рецептата за един литър от бояте е : 0.05 от 54A210, 0.25 от 54A324 и 0.7 от 54А926.
В Пакети дефинираме смес 51BMW1001 по следния начин:

В Наблюдение склад дефинираме стока с номенклатурен номер 51A1001
След това отиваме в Склад - Вътрешни операции
Генерира се нов документ като за склад получател се избира склад Консумативи. След това се въвежда
следната информация.

Вид 2 за изписването означава, че изписваме стоки включени в смес с номенклатурен номер 51BMW1001,
а вид 1 за заприходяването, че се заприходява стока (материал) с номенклатурен номер 51А1001. След
осчетоводяване на документа в склад Консумативи ще бъдат осъществени следните транзакции:
Дата
транзакция

Вид документ

Номенклатурен
Себестойност
№
Количество лева

15.9.2009

ТРАНСФОРМАЦИЯ 51A1001

0.5

52.51

Консумативи

15.9.2009

ТРАНСФОРМАЦИЯ 54A210

-0.025

-2.63

Консумативи

15.9.2009

ТРАНСФОРМАЦИЯ 54A324

-0.125

-13.13

Консумативи

15.9.2009

ТРАНСФОРМАЦИЯ 54A926

-0.35

-36.75

Консумативи
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Изпратени стоки
От страницата се извършва приемането на изпратените от други складове стоки:

В полето Склад доставчик се показват всички складове, от които има изпратени стоки към текущия склад на
потребителя. След избор на склад в таблицата Изпратени документи се показват всички документи, с които
са изписани стоките и един ред с номер 0, в който се съдържат стоките от всички документи. Приемането на
стоките може да се извършва за избрани документи (с натискане на бутона Приемане избрани документи)
или за избрани позиции от документ (с натискане на бутона Приемане избрани позиции).
Полето Свързване с допълнителни поръчки дава възможност за избор на два начина на свързване на
доставените с поръчаните стоки:
• Ако е отметнато – извършва се проверка, както в поръчките за доставка изпратени към склада доставчик,
така и в поръчки за доставка изпратени към други доставчици;
• Ако не е отметнато - извършва се проверка само в поръчките за доставка изпратени към склада доставчик.
След извършване на приемане на стоките автоматично се генерира документ за вътрешна операция с
избраните позиции.
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Картони на служителите
От формата се завеждат стоки от склада по картоните на служителите и се извеждат справки за наличността по
картоните и за движенята на стоките.

Формата има следните екрани:
• Завеждане материали – въвеждат се стоките, които се завеждат на картона на служителя.
• Картон на служителя – Извеждат се справки за наличността в картона на служителя.
• Движение на материала – Извеждат се справки за движението (получаване и влагане в поръчки) на
избрана стока от картона на слуижтеля.
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Завеждане на материали

При завеждане на материали на служител първо се въвежда неговия номер или се избира от списъка.

След това в списъка се въвеждат номенклатурните номера и количеството на стоките, които му се завеждат.
От таблицата се извикват следните функции
Запис в картона на служителя (F8)
Изписва въведените материали от склада
и ги завежда в картона на служителя
Зареждане от кошница (Shift + F6)

Прехвърля избраните в кошницата
материали в таблицата за завеждане на
материали

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 174 от 710

Картон на служителя

От екрана може да се наблюдава заведените материали по картона на избрания служител. Показва се следната
информация:

Колона

Описание

Ном.Номер

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Кол.

Налично количество при служителя

Склад

Склад, от който е изписана стоката

От Popup меню може да се извикват следните функции
Зареждане в кошница (Shit + Зарежда зададено количество от стоката, на която
F6)
е курсора в кошницата (може да се използва
при завеждането на материали – преглеждат се
наличностите при служителя и се преценява колко
материали трябва да вземе).
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Движение на материала

От екрана може да се преглежда движението (получаването и влагането в поръчки) на избрана стока (тази,
върху която е позициониран курсура) от картона на служителя
В списъка се показват следните данни:

Колона

Описание

Док.№

Номер на документа за изписване, с който
е получена / вложена стоката

Поръчка

Номер на клиентската поръчка, по която е
вложена стоката

Дата

Дата на транзакцията

Кол.

Количество (+ - получено от служителя, вложено в поръчка / върнато в склада)

От панела може да се зададе отпечатване на справка за определен период. Задава се начална и крайна дата
на периода, за който се иска справката. Ако е необходима справка за всички стоки от картона на служителя
се слага отметка на Всички материали. В противен случай се извежда справка само за текущата позиция.
С натискане на

справката се извежда на екрана.
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Поръчки доставка

Формата съдържа четири страници
• Поръчки за доставка - списък със всички неприключени поръчки за доставка на стоки
• Поръчани стоки- списък на стоките включени в поръчката, на която е позициониран курсора в страницата
Поръчки за доставка
• Необработени поръчки - Показва стоките включени във временните поръчки за доставка - "Клиентски",
"Складови" и "Други"
• Предложения за поръчване - Показва клиентските поръчки от сервиза и стоките включени в тях, които
са заявени за поръчване.
• Запитвания за стоки - Показва клиентските поръчки от сервиза и позициите от вид “Запитване за стоки”
включени в тях, които не са обработени.
• Запис във файл – генериране на файлове за изпращане към доставчиците (BMW, Opel, Caterpillar И др.).
• Настройки – дава възможност за променяне на параметрите за генериране на складова поръчка.
• Печат поръчка – отпечатване на поръчката в няколко различни формата.
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Поръчки за доставка
Страницата показва всички неприключени поръчки за доставка (поръчки, в които има недоставени стоки)
за активния склад. От тази страница се въвеждат и новите поръчки.
Въвеждат се следните полета:
• Номер на поръчка - Уникален за склада номер, по който се идентифицира поръчката. Може да съдържа
букви и цифри
• Дата - Дата на изпращане на поръчката
• Доставчик - Име на доставчик, избира се от списъка на въведените в базата данни на контрагентите
доставчици. Ако доставчикът представлява друг склад, то при изпращане на поръчката за доставка стоките,
включени в нея, се добавят автоматично в клиентска поръчка в другия склад, забележките към поръчката
за доставка се записват като коментар в клиентската поръчка, а забележките към отделните позиции – като
коментар към съответната позиция.
• Вид - Вид на поръчката. Избира се от списък. Видовете се дефинират от потребителя в меню Настройки Системни константи, за тип константа 6 (ВИД ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА). Използва се за разграничаване
на различните видове поръчки (напр. нормална, експресна и т.н.).
• Вид транспорт - Начин (метод) на транспортиране (ЗЕМЕН, ВЪЗДУШЕН и т.н.). Избира се от списък.
• Статус - Статус на поръчката - Не може да се променя ръчно.
• № пор. дост. - Номер с който поръчката е заведена при доставчика (може да се използва за справочни цели
при комуникациите с доставчиците)
• Дата Пристиг. - дата на получаване на стоките от поръчката (попълва се автоматично при първо
получаване, а също така може да се нанася и ръчно)
• Ф-ра - Номер (а) на фактура(и), по които са пристигнали поръчаните стоки (попълва се автоматично при
първо получаване, при следващи доставки се добавят новите фактури, а също така може да се нанася и ръчно)
• Ст-ст транспорт - Стойност на транспорта (може да се използва за изчисляване на задълженията към
доставчика преди получаване на фактурите)
При въвеждане на нова поръчка е задължително въвеждането на почернените полета.
За да може да се отпечата формата за изпращане на поръчката по факса, също така трябва да бъде попълнен
доставчика и дата на поръчката.
При избиране на
се показват всички поръчки за доставка (включително и тези, по които са
доставени всички стоки).
С натискане на бутона

се показва страницата за отпечатване на поръчката за доставка

Данни за включените в поръчката части могат да се видят на страницата Поръчани части
От Popup Меню към таблицата се извикват следните функции:
Изпращане поръчка Mаркиране на поръчката като изпратена и ако е необходимо
(F8)
се генерира съответен файл за изпращане към доставчика.
Печат (Ctrl + P)

Показва се страницата за отпечатване на поръчката за
доставка
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Поръчани стоки
Страницата показва всички стоки включени в поръчката, на която е позициониран курсора в страницата
Поръчки за доставка
От тази страница могат да се добавят стоки към съответната поръчка, както и да се редактират забележките
към съответната стока. За всяка стока отстрани се показва и наименованието й. Също така може да се въведе
и забележка към цялата поръчка. При въвеждане на забележка към стоката, ако първо се въведе знака “!”,
то забележката ще се отпечати на поръчката за доставка, респ. ще се запише във файла за изпращане към
доставчика

Съдържа следните колони :
Име

Описание

Номенклатурен №

Номенклатурен номер

Кол.

Количество

Цена

Цена без ДДС

Сума

Сума без ДДС

Вид

Показва вида на поръчката

Статус

Информация за статуса на
реда
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Скл.Разписка
Статус при доставчика код

Код на статус при доставчика

Статус при доставчика

Статус при доставчика

Очаквана дата

Очаквана дата на доставка

Поръчан №

Номенклатурен номер на
частта при доставчика

Потвърдено к-во

Потвърдено количестяво при
доставчика

Идентификатор при доставчика

Идентификатор на поръчката
при доставчика

Забележки

От Popup Меню се извикват следните функции:
Картон на стоката (F3)
Показва на екрана картона на стоката, върху която е
позиционирана мишката
Справка движение (Ctrl + F10) Показва на екрана данни за движението (изписването на стоката)
по месеци и години
Справка в ценоразписа (Shift Отваря ценоразписа и позиционира на избраната стока.
+ F10)
Отваряне клиентска поръчка Показва на екрана клиентската поръчка, от която е заявена
стоката (само ако видът е КЛИЕНТСКА)
Документ за доставка

Отваря документа за доставка, по който е получена стоката. Ако
стоката е поръчана към централен склад се показва документа за
вътрешна операция (при вече получена стока) или клиентската
поръчка в централния склад (ако стоката още не е получена).

Отказ от поръчката (Ctrl + A) Активно е ако стоката не е получена. При извикване стоката се
маркира като ОТКАЗАНА и се намалява поръчаното количество
в картона на стоката
Чакаща следваща доставка

Маркира стоката, като ЧАКАЩА ДОСТАВКА. Активно е само
ако стоката е със статус ИЗПРАТЕНА.

Прехвърляне в друга поръчка Прехвърля маркираните стоки в друга поръчка за доставка (Допуска се
само за неизпратени поръчки)
(Ctrl + P)
Преизчисляване цени (Ctrl Зарежда наново от картоните доставните цени на избраните
+R)
стоки или на цялата поръчка
Коригиране номера

Добавя въведен от потребителя символ към номерата на стоките.
Може да се използва ако в склада съответните стоки трябва да
се водят под коригиран номер. (Допустимо е ако стоките не
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са получени в склада). Трябва предварително да са създадени
картони на стоките с коригирания номенклатурен номер.

Справка операции

Отваря таблица показваща извършените операции по дадения
запис (добавяне и промяна на количеството).
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Необработени поръчки
• Показва стоките включени във временните поръчки за доставка - "Клиентски", "Складови" и "Други", както
и допълнително дефинирани от потребителите:

В лявата част има два списъка:
• Списък с временните поръчки – показва всички временни поръчки. От него се избира в коя поръчка да се
въвеждат стоките. Също така от PopupMenu може да се добави нова временна поръчка.
• списък от доставчиците към които има предложени за поръчване стоки. При избор на доставчик в списъка
с поръчаните стоки се показват само тези за него. Може да се показват и всички поръчани стоки и само тези,
за които не е зададен доставчик.
В дясната част се показва таблица показваща изписаните количества от стоката (данните за количествата
са сумарните за всички стоки, имащи актуален номер, като текущата, останалите данни са от стоката с
актуалния номер) по месеци за последната една година, както и следните допълнителни данни:
• Наименование на стоката
• Група – стокова група
• Налично – налично количество в склада
• Поръчано – поръчано към момента количество (не се включват бройките в неизпратените поръчки)
• Резерв. – резервирано по клиентски поръчки количество
• Тек.мес. – продадено количество през текущия месец
• Нал.дост. – налични количества при доставчиците (виж Наличности при доставчици)
• UOP – количество доставяно в една опаковка
• Ц. – единична покупна цена (взима се от ценоразписа, а не от картона на стоката)
• Ц.Група – ценова група на стоката
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При въвеждане на стоките са предвидени следните защити:
• Не се допуска въвеждане на номенклатурен номер, който не съществува в склада. При въвеждане на
несъществуващ номер се извежда предупреждение и се предлага да бъде създаден картон на стоката. Ако е
допусната грешка при въвеждане на номера, потребителят може да се откаже от създаването на нов картон
и да коригира въведения номенклатурен номер.
• Не се допуска повторно въвеждане на определена стока (освен ако е изключена опцията “Проверка за
дублиране” или ако се работи в “Клиентската” поръчка). При повторно въвеждане се издава звуков сигнал,
текущия ред се игнорира и курсора се позиционира на мястото където стоката е въведена за първи път.
• При въвеждане на стока, която е заменена от друга се извежда предупреждение и се предлага избор между
това да се остави стария номер на стоката или да се въведе новия.
• Не се допуска добавяне на нов ред ако последния е с нулево количество.
• Проверява се дали въведеното количество е кратно на зададеното количество в опаковка и ако не е се
извежда предложение за коригиране на количеството. Също така позициите, където количеството не е кратно
на количеството в опаковка се оцветяват в червено.
При въвеждане на забележка към стоката, ако първо се въведе знака “!”, то забележката ще се отпечати на
поръчката за доставка, респ. ще се запише във файла за изпращане към доставчика
От Popup меню към списъка на поръчаните стоки могат да се извикват следните функции:
Картон на стоката Показва на екрана картона на стоката, върху която е
(F3)
позиционирана мишката
Справка
движение Показва на екрана данни за движението (изписването на
(Ctrl + F10)
стоката) по месеци и години
Справка
в Отваря ценоразписа и позиционира на избраната стока.
ценоразписа (Shift +
F10)
Отваряне
поръчка

клиентска Показва на екрана клиентската поръчка, от която е заявена
стоката (само ако видът е КЛИЕНТСКА)

Зареждане
от Зарежда набраните в кошницата позиции в текущата
кошница (Shift+F6) временна поръчка.
Преизчисляване цени Зарежда наново от картоните доставните цени на
(Ctrl+R)
избраните стоки или на цялата поръчка
Коригиране номера

Добавя въведен от потребителя символ към номерата на
стоките. Може да се използва ако в склада съответните
стоки трябва да се водят под коригиран номер. (Допустимо
е ако стоките не са получени в склада). Трябва
предварително да са създадени картони на стоките с
коригирания номенклатурен номер.

Справка операции

Отваря таблица показваща извършените операции по
дадения запис (добавяне и промяна на количеството).

Генериране на складова поръчка
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След натискане на бутона
и потвърждаване на генерирането се стартира
процедура за създаване на поръчка за попълване на складовите наличности. След завършване на процедурата
на екрана са показват частите предложени за поръчване заредени в текущата временна поръчка.
Алгоритъмът на формиране на складова поръчка зависи от избраните опции в Екрана “Настройки”.
При избрана опция “На базата обороти” поръчката се сформира по следния начин:
• За всяка позиция в склада се изчислява средномесечен оборот на базата на движението от последните 12
месеца и текущия, всеки месец може да има различна тежест, което зависи от стойността в полето “Сезонен”
в картона на стоката и таблицата със съответен номер зададена за склада (виж. Таблици коефициенти в
Настройка/Обекти/Складове).
• Изчисления средномесечен оборот се умножава по стойността на полето Запас в месеци за склада. Така
се получава коефициент за поръчване. От този коефициент се изважда текущата наличност и поръчаните
бройки и се добавят резервираните бройки.
• Ако получената стойност е по висока от стойността на полето Мин.коеф. за поръчв., то стоката се предлага
за поръчване с изчисления коефициент, в противен случай не се предлага.
При избрана опция “На базата на минимални количества” се предлагат за поръчване всички стоки, за
които свободните бройки (наличност – резервирани + поръчани) са по-малко от зададеното в картона им
минимално количество.
Ако са избрани и двете опции, то се изчисляват предложенията за поръчване и по двата метода и се предлага
по-голямото от двете изчислени количества.
При генериране на складови поръчки в полето забележки към всяка позиция се записва на базата на кой
метод е образувано предложението.
Прехвърляне на стоките в постоянна поръчка

След обработване на временните поръчки, стоките, включени в тях, се прехвърлят в постоянни поръчки с
определени номера. Това става с натискане на бутона

.

След натискане на бутона се появява поле за избор на номер на поръчка

В него се изброяват всички неизпратени поръчки, а ако потребителят желае може да въведе номер на нова
поръчка.
Ако е избрана опцията "Прехвърли всички" в постоянната поръчка се прехвърлят всички записи от
временната поръчка, а ако не е- само маркираните записи.
При натискане на

записите от временната поръчка се прехвърлят в постоянната.
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Popup меню

Картон на стоката
Показва картон а на стоката ( от наблюдение склад)
Справка движение
Показва справка движение на стоката ( от наблюдение склад)
Справка в ценоразписа
Извиква ценоразпис
Отваряне клиентска поръчка
Отваря клиентската поръчка, за която се поръчва стоката
Зареждане от кошница
Зарежда качените в кошницата стоки
Зареждане от Excel
Позволява да бъде импортирана поръчка за доставка от Excel-ски файл
Прехвърляне в друга поръчка
Прехвърля избраните стоки в друга поръчка за доставка
Преизчисляване цени
Наново зарежда доставните цени на всички стоки в поръчката
Коригиране номера
Дава възможност за добавяне на определен символ в края на номенклатурните номера
Справка операции
Показва извършените операции/промени по избрания ред
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Зареждане данни от Excel-ски файл в поръчка

Избор на файл
Избира се от кой файл да се заредят данните
Избор обект
Избира се в кой склад да се заредят
Избор на номер на поръчка за доставка
Избира се в коя поръчка за доставка да се заредят
Избор на Sheet от Excel-ски файл
Избора на таблица позволява да се избере активният лист от файла , от който искаме да
направим импорта.
Избор на колона за номенклатурен номер
Въвежда се коя колона от файла съдържа номенклатурните номера

Избор на колона за Описание
Въвежда се коя колона от файла съдържа описанията на стоките
Избор на колона за количество
Въвежда се коя колона от файла съдържа поръчваното количество
Съдържание на файла
Полето визуализира избраната таблица с данни.
Зареждане
Бутона зарежда данните в поръчка за доставка.
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Предложения за поръчване
Показва клиентските поръчки от сервиза и стоките, включени в тях, които са заявени за поръчване.

На страницата са показани две таблици. Горната показва всички кллиентски поръчки, по които има заявени
за поръчване стоки. Дадени са основни данни за клиентските поръчки, включително и стойността на
заявените за поръчване стоки по доставни цени.
Долната таблица показва стоките, заявени за поръчване от поръчката, на която е позициониран курсора.
Показана е стойността за всеки запис.
В дясно е разположен списъкът на временните поръчки, като от него се избира в коя поръчка за доставка
да се заредят стоките.
От горната таблица може да се извика Popup меню със следните функции:
Отваряне на клиентската поръчка Отваря формата “Работа по поръчка” за
избраната клиентска поръчка
Зареждане всички в поръчка за Прехвърля всички заявени стоки от клилентската
доставка
поръчкат в избраната временна поръчка за
доставка и ги маркира като "Поръчани"
Зареждане избрани в поръчка
за доставка

Прехвърля маркираните заявени стоки от
клиентската поръчка в избраната временна
поръчка за доставка и ги маркира като
"Поръчани"

От списъка на заявените стоки може да се извика Popup меню със следните функции:
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Картон на стоката (F3)

Показва на екрана картона на стоката, на която е
позициониран курсора

Отказ поръчване

Маркира избраната стока в клиентската поръчка
като "Чакаща складова доставка"

Отваряне на клиентската поръчка

Отваря формата “Работа по поръчка” за
избраната клиентска поръчка

Зареждане всички в поръчка за Прехвърля всички заявени стоки от клилентската
доставка
поръчкат в избраната временна поръчка за
доставка и ги маркира като "Поръчани"
Зареждане избрани в поръчка
за доставка

Прехвърля маркираните заявени стоки от
клиентската поръчка в избраната временна
поръчка за доставка и ги маркира като
"Поръчани"
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Запитвания за стоки
Показва клиентските поръчки от сервиза и записите от вид “Запитване за стока”, включени в тях, които не
са обработени.
На страницата са показани две таблици. Горната показва всички кллиентски поръчки, по които има
необработени запитвания за стоки. Дадени са основни данни за клиентските поръчки.
Долната таблица показва необработените запитвания за стоки от поръчката, на която е позициониран
курсора.
От двете таблици може да се извика Popup меню със следните функции:
Отваряне на клиентската поръчка Отваря формата “Работа по поръчка” за избраната
клиентска поръчка
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Запис във файл на поръчка за доставка
От страницата се извършва запис на избрана поръчка в текстови файл за изпращане към доставчика
От полето самостоятелно пакетиране се задава дали поръчката да може да се комбинира и с други поръчки за
доставка (има значение само при изпращане към БМВ и трябва предварително да се съгласува с доставчика).
На страницата има следните бутони:
Изпращане BMW– записва поръчката във формат за изпращане към БМВ.
Изпращане Caterpillar - записва поръчката във формат за изпращане към Caterpillar (Rover и Land Rover).
Изпращане Опел – записва поръчката във формат за изпращане към Opel.
Запис в Excel файл – записва поръчката във файл с формат Microsoft Excel с обединяване на редовете с
повтарящи се номенклатури номера и запис на следните колони: Номенклатурен номер, Количество, Номер
на поръчка.
След натискане на бутона се появява диалог за избор на име на файл, в който да бъде записана поръчката
(същият файл след това трябва да бъде посочен в модула за връзка с доставчика).
След задаване на име на файл се натиска бутона Save, при което се осъществява генерирането на файла и се
извежда съобщение, че записът е извършен успешно.
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Настройки
Избира се по кой метод да се генерира складовата поръчка. Значението на настройките е описано по-горе в
частта Генериране на складова поръчка.

Статуси доставчик :
Име

Описание

Код

Код на статуса

Описание

Описание на статуса

Отказ на позицията

Логическо поле, указва дали позицията
се отказва или приема от доставчика
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Отпечатване на поръчка за доставка

Може да се избере по кое поле да се подредят записите в поръчката (активно е само при избранo Показване
на детайли). По подразбиране записите са подредени по номенклатурен номер.
Ако не е маркирано Показване на детайли се показва само общото поръчано количество за всяка стока(в
този случай стоките винаги са подредени по номенклатурния им номера ), а ако е маркирано на отделни
редове се показва и подробни данни - вид на поръчката (складова,клиентска), номер на клиентската поръчка
и данни за клиента.
При натискане на
съответствие с избраните опции

на екрана се отпечатва справката за поръчката в

При натискане на
се използва специфична справка използвана при обработка
на складовите поръчки. Тя съдържа допълнителни данни за стоката, като група, движение през текущия
месец, последните два пълни месеца поотделно и общо за последната година и подрежда стоките по
предложено за поръчване количество в намаляващ ред.
При натискане на
се извежда разпечатка на поръчката предназначена за
изпращане по факса. Справката използва данни от следните източници:
Общи данни за фирмата - за името и адреса на фирмата
Контрагенти - за всички данни свързани с доставчика включително и забележките към поръчките, които
не се променят.
Системни константи - за данните за вида поръчка и типа транспорт (въвеждат се в полето Описание)
Поръчани стоки – номенклатурен номер и количество, а също и забалежки към конкретната поръчана стока
от полето забележки, като първия символ в забележката трябва да бъде !)
Поръчка за доставка - Номер и дата на поръчката а също и конкретно забележки към поръчката (въвеждат
се в страницата поръчани стоки в полето "Забележки към поръчката"

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 193 от 710

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 194 от 710

Разчети с доставчици
От формата се следят задълженията към доставчиците и се въвеждат извършените плащания

От Доставчик се избира за кой доставчик искаме да видим разчета.
Бутона Обединяване операции извършва обединяване на всички транзакции преди зададена дата в една като
я обозначава със “SDO” и записва зададената дата. При натискане на бутона се появява поле за въвеждане
на датата и бутон OK. След въвеждане на желаната дата се натиска OK за извършване на обединяването
В таблицата се показват всички операции осъществени с доставчика. Данните за поръчките за доставка и
за фактурите се попълват автоматично от програмата като могат да бъдат редактирани и ръчно. Освен това
ръчно се въвежда информацията за плащанията, както и за фактури, които не са минали през системата.
Въвеждат се следните данни:
Документ

Номер на документа за транзакцията (фактура,
поръчка, референция към плащането)

Дата

Дата на осъществяване на транзакцията

Вид опер.

– Вид на транзакцията. Избира се между :
• САЛДО – Начално салдо по разчета
• ПОРЪЧКА – Изпратена поръчка за доставка
• ФАКТУРА – Получена фактура за доставка на
стоки
• ПЛАЩАНЕ – Извършено плащане към доставчика

Сума

Сума на транзакцията. Когато транзакцията
увеличава нашето задължение се въвежда с
положителен знак. Когато се намалява задължението
(при плащане или кредитно известие) се въвежда с
отрицателен знак

Забележки

Поле за въвеждане на допълнителни пояснения към
транзакцията
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При изпращане на поръчка от системата автоматично се генерира запис в разчета с доставчика. При
завеждане на стоки в склада се генерира запис за фактурата и се намаляват сумите по съответните поръчки
за доставка, по които са заявени стоките.
При натискане на бутона Печат се извежда справка за разчета с доставчика.
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Наличности при доставчици

Във формата се показва заредената информация за наличностите на стоки при доставчиците с възможност
за търсене по номенклатурен номер или доставчик.

В полето Търсене по: се въвежда условието за търсене. Може да се търси по цялото поле или част от него.
След това се задава дали се търси по номенклатурен номер или по доставчик. Ако се търси доставчик в десния
списък се показват всички доставчици, за които има заредени наличности с възможност за избор на търсения.
С натискане на бутона Търсене се извършва филтриране на записите по зададеното условие. Колоните
Ед.Цена и Валута се показват само ако потребителят има права за преглед на цени на стоките.
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Поръчки от Internet

Във формата се показват и обработват поръчките въведени през Web страницата на фирмата.
Тя се отваря автоматично ако има постъпили нови поръчки и ако в права за достъп за служителя е
активирана функцията "Автомат.проверка за получени поръчки от Internet"
Ако има незареден ред от поръчката , системата ще изведе съобщение с номера на реда.
Показват се две таблици. В първата е списъка на поръчките, в който са дадени следните данни:
Пор.№
Пореден номер на поръчката в системата за Internet поръчки
Дата

Дата на създаване на поръчката

Статус

Статус на поръчката:
0 НОВА
1 ЗАПИСАНА
2 ВЪВЕДЕНА
3 ИЗПИСАНИ ЧАСТИ
4 ПРИКЛЮЧЕНА

Клиент №

Kод на клиента създал поръчката

Фирма

Име наклиента

Транспорт

Описание на начина на транспортиране на частите

№ пор.
дилър

Зададен от клиента номер на поръчка

Забележки

Поле за забележки към поръчката

От таблицата се извикват следните функции:
Създаване
Създава нова поръчка в избрания обект и с избрания сплит и
поръчка (Ctrl + прехвърля в нея всички стоки със статус 0 (НОВА). Маркира
N)
поръчката като 2 (ВЪВЕДЕНА). Изпълнява се само ако
статуса на поръчката е 1 (ЗАПИСАНА)
При натискане на бутона Всички поръчки се показват всички поръчки, въведен през Web системата
независимо от статуса им. Иначе се показват само тези със статус 1 (ЗАПИСАНА).
В долната таблица се показват стоките включени в избраната поръчка. Показват се следните колони:
Номенкл.№ Номенклатурен номер на поръчаната стока
Описание

Описание на стоката

Ед.цена

Единична продажна цена без отстъпка и ДДС

Кол.

Поръчано количество

Отст.

Дадена отстъпка в проценти

Сума

Обща стойност на реда без ДДС

Статус

Статус на записа:
0 НОВА
1 ОТКАЗАНА
2 ПРИЕТА
3
ИЗПИСАНА
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 200 от 710

Заб.

Поле за забележки към позицията

От таблицата се извикват следните функции:
Отказ на реда
Променя статуса на реда на 1 (ОТКАЗАНА) и не прехвърля
стоката в основната система
Промяна на
Променя номенклатурния номер на стоката
номенклатурния
№
Отваряне на
Показва поръчката от основната система, в която е
поръчка (Ctrl+O) прехвърлена стоката
Картон на
стоката (F3)

Отваря картона на стоката
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Преглед на изписването

Показва данни за изписаните от текущия склад стоки. Формата се състои от две страници – Основни данни
и Разширени данни. В Основни данни се показват само най-важните колони и тя се отваря бързо. Ако е
необходима по-подробна справка, тогава се отива на страницата Разширени данни. При отваряне показва
изписаните през последните 30 дни части. При изиране на полето Всички изписвания се показват всички
данни. Таблицата съдържа следните полета:
Поле
Описание
№ Докум.

Номер на документа за изписване, с който е изписана
стоката

Дата

Дата на изписването

Ном. №

Номенклатурен номер на изписаната стока

Име оригинално

Оригинално име на стоката

Име преведено

Името на стоката, преведено на български

Кол.

Изписано количество

Ед.цена

Единична продажна цена на стоката във валутата на
склада

Отст.

Дадена отстъпка

Сума вал.

Обща цена на частта намалена с отстъпката във валутата
на склада

Себест.вал.

Себестойност на стоката във валутата на склада

Себест.лева

Себестойност на стоката в лева

Сервиз

Сервиз, от който е отворена клиентската поръчка

Поръчка

Номер на клиентската поръчка

СП

Сплит (Направление) на поръчката

Клиент №

Клиентски номер

Име

Име на клиента

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила

Шаси

Номер на шаси на автомобила

Модел

Модел на автомобила

Предал

Име на оператора изписал частите

Приел

Име на получилия частите

Полетата с курсив са показани само на страницата Разширени данни.
От таблицата може да се извикат следните функции:
Функция
Описание
Филтриране сървър (Ctrl + R)

Отваря формата за задаване на критерии
за филтриране на записите (филтрирането
се извършва на сървъра и се прехвърлят

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 203 от 710

само записите, отговарящи на зададените
критерии)

Премахване филтър (Ctrl + Q)

Премахва зададените филтри на сървъра.
Не премахва локално зададения филтър

Печат копие документ (F8)

Отпечатване на копие от документа за
изписване, включващ позицията върху
която е позициониран курсора

Пренос в кошница (Shift + F6)

Зарежда избраната стока в кошницата за
прехвърляне в клиентска поръчка или
поръчка за доставка
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Употреба стоки
Формата се използва за преглед на данните за вложени в автомобилите стоки, както и за въвеждане на
специфични транзакции свързани със следенето на употребата на стоки.
Формата се състои от четири страници:
• Позиции по серийни номера – показва текущото състояние на всички стоки, за които е зададено да се
следи употребата им
• Транзакции позиция – показва всички транзакции за избраната в първата страница позиция
• Транзакции общо – показва транзакциите за всички стоки, за които е зададено да се следи употребата им
• Въвеждане транзакция – въвеждат се специфични транзакции по употребата на стоки, които не са
свързани със завеждане или изписване от склада.
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Позиции по серийни номера
В табличен вид са показани следните данни за стоките, за които е зададено да се следи употребата им:
Описание
Поле
Номер на склад, в който е налична или последно е била
стоката

Склад №
Склад

Склад, в който е налична или последно е била стоката

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката
Последователен автоматично генериран номер на партида
уникален за дадения номенклатурен номер

Партида
Сериен №

Сериен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Локация

Местоположение на стоката в склада

Шаси

Номер на шаси на автомобила, в който е вложена стоката
Регистрационен номер на автомобила, в който е вложена
стоката

Рег.№
Модел

Модел на автомобила

Собственик

Собственик на автомобила

Място

Място в автомобила, където е вложена стоката
Описание на статуса на стоката. Може да бъде:
Завеждане в склада – стоката е заведена в склада
Изписване от склад – стоката е вложена в автомобил, като
преди това е била в склада
Връщане в склад – стоката е върната в склада, като преди
това е била заведена на автомобил
Извеждане от употреба – стоката е изведена от употреба
Директно завеждане - стоката е вложена в автомобили, без
да бъде завеждана в склада
Анулирано завеждане – стоката е била заведена в склада и
впоследствие това завеждане е анулирано
Отписан автомобил - стоката е отписана заедно с
автомобила (те вече не са собственост на фирмата)

Статус
Нач.стойност на стоката
Стойност
посл.поставяне

при

Остат.ст-ст посл.проверка

Стойност на стоката при първоначално завеждане в
системата
Стойност на стоката при последното й влагане в автомобил
Стойност на стоката при последна проверка на състоянието
й
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Остат.ст-ст
поръчка

Автоматчино изчислень на базата на изминатите
километри и и максимално допустимите километри,
посл. текуща стойност на стоката

при

Нач. КМ на стоката
КМ при посл.поставяне
КМ
на
посл.проверка

Километри, на които е била стоката при първо завеждане
в системата
Колометри на стоката при последното й влагане в
автомобил

Километри, на които е била стоката при последно
стоката извършване на проверка на състоянието й

Километри, на които е бил автомобила при последно
КМ
автомобил извършване на проверка на състоянието на стоката
посл.проверка
Километри, на които е автомобила при последно
КМ автомобил посл. посещение в сервиза
Поръчка
Дата, на която автомобилът е посетил за последен път
сервиза (дата, на която е приключена последната поръчка
Посл.посещение
на автомобила)
автомобил в сервиза
Изчислени километри на стоката при последно посещение
КМ на стоката при посл. на автомобила в сервиза
поръчка
Предварително
зададени
максимално
допустими
километри на стоката
Макс. КМ на стоката
Разлика между километрите на стоката при последното
посещение на автомобила в сервиза и максимално
Оставащи
км
при допустимите километри
посл.поръчка
Остатъчен процент на стоката при първоначално завеждане
в системата (100% ако е нова стока)
Начален % на стоката
Остатъчен процент на стоката при последното й поставяне
Остат.
%
при в автомобил
посл.поставяне
Остатъчен процент на стоката при последна проверка на
Остатъчен % на стоката състоянието й
при посл.проверка
Автоматчино изчислен на базата на изминатите километри
и и максимално допустимите километри, остатъчен
Остат. % при посл. процент за стоката
поръчка
Дни, на които е била стоката при първоначално й завеждане
в системата
Нач.дни на стоката
Дни, на които е била стоката при последното й поставяне
в автомобил
Дни при посл.поставяне
Дни, на които е стоката към текущия момент
Тек.дни на стоката
Макс.дни на стоката
Дата влагане

Максимално допустими дни живот на стоката
Дата, на която стоката е вложена в автомобила
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Поръчка влагане

Поръчка, по която стоката е вложена в автомобила

Сервиз влагане

Сервиз, от който е отворена поръчката

Сплит влагане

Направление на поръчката

Дата проверка
Поръчка проверка

Дата, но която последно е извършена проверка на
състоянието на стоката
Поръчка, по която е извършена последна проверка на
стоката и актуализация на състоянието й

Сервиз проверка

Сервиз, от който е отворена поръчката

Сплит проверка

Направление на поръчката

Заб.

Поле за забележки

Първи склад

Номер на склад, в който първоначално е заведена стоката.

Първи склад на завеждане
на стоката
Име на склад, в който първоначално е заведена стоката.
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Транзакции позиция
В табличен вид са показани всички транзакции по избраната в Позиции по серийно номера стока. Показани
са следните полета:
Описание
Поле
Вид

Код на вида на транзакцията
Описание на вида на транзакцията. Може да бъде:
Завеждане в склада – стоката е заведена в склада
Изписване от склад – стоката е вложена в автомобил, като преди
това е била в склада
Връщане в склад – стоката е върната в склада, като преди това е
била заведена на автомобил
Извеждане от употреба – стоката е изведена от употреба
Директно завеждане - стоката е вложена в автомобили, без да бъде
завеждана в склада
Проверка състояние – проверка на състоянието на стоката и
актуализиране на пробега й, остатъчният процент и стойност
Анулирано завеждане – стоката е била заведена в склада и
впоследствие това завеждане е анулирано
Отписан автомобил - стоката е отписана заедно с автомобила (те
вече не са собственост на фирмата)

Вид

Дата транзакция

Дата на последна транзакция свързана с промяна на статуса
на стоката (тук не се отразява актуализацията на пробега и
остатъчния процент про проверка на състоянието)
Регистрационен номер на автомобила, в който е вложена стоката

Рег.№
Шаси

Номер на шаси на автомобила

Модел

Модел на автомобила

Собственик

Собственик на автомобила

Място

Място в автомобила, където е вложена стоката

Ст-ст транзакция

Стойност на транзакцията (при проверка на състоянието се
записва стойността с която е променена остатъчната стойност на
стоката)

Тек.КМ стока

Километри, на които е вложената стока при транзакцията

КМ Автомобил

Километри, на които е автомобилът при транзакцията

Тек.дни стока

Дни, на които е вложената стока при транзакцията
Оставащ процент до пълно изхабяване на вложената стока

Остатъчен % стока
Заб.
Склад №

Поле за забележки
Номер на склад, в който е отразена транзакцията
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Номенклатурен № Номенклатурен номер на стоката
Пореден номер на партида (автоматично генериран от системата)
Партида
Сериен №
Поръчка

Сериен номер на стоката
Номер на клиентска поръчка/складова разписка при доставка, с
която е свързана транзакцията

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена поръчката

Сплит

Направление на поръчката

Код служител

Код на служител записал транзакцията

Име служител

Име на служителя записал транзакцията

ID

Идентификатор на транзакцията

Orderp_ID

Идентификатор на реда от поръчката/складовата разписка, с който
е свързана транзакцията
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Транзакции общо
В табличен вид са показани транзакциите за всички стоки, за които е зададено Следене на употреба.
Полетата са същите, както при Транзакции позиция.
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Въвеждане транзакция
От страницата се въвеждат транзакции, свързани с употребата на стоката, които не са свързани със складовата
наличност. Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Тип транзакция

Може да бъде:
Директно влагане в автомобил – при
влагане на стока направо в автомбила
без заеждане в склада (приложимо е при
първоначално въвеждане на данни и при
въвеждане на информация за стоки, които
са пристигнали заедно с автомбила)
Изваждане от употреба – при извеждане
от употреба на вложени в автомобила
стоки(трябва да се има предвид, че
веднъж изведена от употреба дадена стока
не може да се използва повторно, т.е.
извеждането е необратимо. Ако не се
знае дали стоката ще се използва е поправилно да се върне в склад дори и с
нулеви остатъчен процент и стойност)
Отписан автомобил - при отписване на
автомобила в който са вложени стоките.
Проверка състояние – актуализиране
на данните за състоянието (километри,
остатъчен процент и стойност) на
стоката

Склад

Склад, в който ще се отрази транзакцията

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката

Сериен №

Сериен номер на стоката

Сервиз

Сервиз, към който ще се отрази
транзакцията (може да се остави празно)

Поръчка

Поръчка, с която ще е свързана отрази
транзакцията (може да се остави празно)

Сплит

Направление на поръчката (може да се
остави празно)

Местоположение

Избира се от списък мястото в
автомобила, където е вложена стоката. С
натискане на бутона се отваря екран за
добавяне на нови местоположения
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Шаси

Номер на шаси на автомобила, в който е
вложена стоката

Километри на автомобил

Километри
на
автомобила
транзакцията. Нямат значение
изваждане от употреба.

Текущи КМ

Километри на стоката при транзакцията.
Нямат значение при изваждане от
употреба.

Максимални КМ

Максимално допустими километри на
стоката. При проверка състояние ако
е въведено нула запазва предишната
зададена стойност. Нямат значение при
изваждане от употреба.

Текущи дни

Дни на стоката при транзакцията

Максимални дни

Максимално допустими дни на стоката.
При проверка състояние ако е въведено
нула запазва предишната зададена
стойност. Нямат значение при изваждане
от употреба.

Стойност

Стойност на стоката при транзакцията.
Нямат значение при изваждане от
употреба.

Остатъчен %

Остатъчен процент на стоката
транзакцията. Нямат значение
изваждане от употреба.

Забележки

Поле за свободен текст

при
при

при
при

Стойностите свързани с идентификация на стоката, километри,стойност и остатъчен процент, автомобил и
място, на което е поставена автоматично се взимат от таблицата Позиции по серийни номера при влизане
във формата.
С натискане на бутона Запис транзакция се извършва запис на транзакцията на база въведените стойности
в полетата. Бутон Изчистване данни се извършва изчистване на въведените в полетата стойности.
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ABC Анализ
От формата се извеждат справки и анализи за наличността на склада съобразно цената и обръщаемостта на
отделните позиции

Формата се състои от две страници:
– Обобщена таблица – даваща обща информация по групи за наличността и оборотите на склада
– Базови данни – даваща информация за наличността и оборотите на всеки артикул от склада
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Обобщена таблица
От бутони се извикват следните функции:
- Параметри ABC - отваря нов екран за задаване на параметрите за генериране на ABC анализа:

С бутона “Генериране таблица параметри” се извършва първоначалното зареждане на параметрите за ABC
анализа. Това е необходимо да се извърши еднократно при първо стартиране на системата.
В таблицата “Групи според потребление” се задават праговете на потребление за класифициране на артикула
в A,B или C група. Задават се бройките над които артикула се класифицира в A или B група. Всички
останали артикули се класифицират в C група. В примера в A група са всички артикули с 12 или повече
изписани бройки за последните 12 месеца, а в B група всички с 4 или повече изписани бройки. Освен това
задължително условие за класифициране в A или B е да има минимум две изписвания.
В таблицата “Брой изписвания” се задава минималния брой изписвания, при които дадена стока може да се
класифицира в група А. Ако е с по-малък брой изписвания дори като изписано количество да отговаря за
група А, то стоката ще бъде класифицирана в група B.
В таблицата “Групи според стойност” се задават параметри за класификация в подгрупите на A и B групата
според единичната стойност на артикула. В тази таблица се задава максималната единична стойност, до която
даден артикул се класифицира в дадената подгрупа. В дадения пример артикул с единична стойност до 0.99
лв. вкл. се класифицира като подгрупа 1 (респ. А1 или B1), с единична стойност от 1 лв. до 4.99 лв. вкл. като
подгрупа 2, от 5 до 49.99 лв. вкл. – подгрупа 3, и от 50 лв. нагоре – подгрупа 4.
В таблицата “Обхват в месеци” се задава желания обхват (запас) в месеци за всяка подгрупа от групи A и
B. Допустимо е въвеждането и на дробни числа (напр 1.25). Това е желаният период между две поръчки на
стоката
В таблицата “Времена поръчване” се задават времената необходими за съответните дейности от момента на
изготвяне на предложението за поръчване до момента на пристигане на стоката в склада в дни. Въвеждат
се следните параметри:
§ Време оформяне поръчка – време за изготвяне и изпращане на поръчката
§ Време доставка- времето от изпращането на поръчката до физическото пристигане на стоката в склада
§
Време обработка доставка – времето от физическото пристигане до подреждането и отразяването в
информационната система
§ Време резерв – резервно време за поемане на непредвидени забавяния във веригата за доставка
§ Време между две поръчки – интервала между изпращане на две последователни поръчки (например ако
не може да се поръчва всеки ден)
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На последния ред на таблицата се изчислява сумарното време от настоящия момент до пристигането на
стоката ако бъде поръчана със следваща поръчка.
В полето ниво на обслужване се задава желаното ниво на обслужване в проценти. Това е с какъв процент
вероятност, се иска да се гарантира че ще бъде осигурена достатъчно наличност до следваща доставка. На
базата на зададения процент се изчислява параметъра “Фактор на обслужване”. Например ако е зададен
процен 90%, Факторът е 2.28, което означава че ако дадена стока се търси средномесечно 100 броя то с
вероятност 90% търсенето през текущия месец няма да бъде повече от 228 бройки.
На база на така зададените параметри се изчисляват Минимално количество и Максимално количество за
всеки артикул.
Минимално количество = “Средномесечно потребление”*“Общо време доставка в месеци”*”Фактор на
обслужване”
Получената стойност се закръглява към цяло число не по-малко от 1, като за по-големите закръгляването е
до 0.3 към по-малкото цяло число, над 0.3 към по-голямото цяло число
Максимално количество = Минимално количество + “Средномесечно потребление”х”Обхват в месеци”
Генериране отчет –изчислява наново наличностите и продажбите към текущия момент и обновява
класификациите на всеки артикул. В десния ъгъл на екрана се изписва датата и часа на последното извършено
изчисление.
Освен изчислените на Минимално и Максимално количество, описани по-горе се изчисляват:

Средномесечно потребление – ако стоката е заредена за първи път преди повече от една година –
“Годишното изписване”/12, в другия случай – “Годишното изписване”/”Брой месеци от първо зареждане”,
като в “Брой месеци” се включват месеца, в който е заредена за първи път, текущия месец и всички месеци
между тях.
Количество за поръчване – изчислява се за стоките, които имат свободно количество под “Минимално
количество”.Равно е на “Максимално количество” – “Свободно количество”

- Към настоящия момент – ако е отметнато отчетът се генерира на база данните към настоящия момент.
Ако не е отметнато се отваря допълнително поле Към дата, в което се задава към коя дата да се изчисли
отчета. В този случай не се изчисляват стойности за полетата “Запазени бр.” и “Поръчани бр.”.
Добавяне в поръчка за доставка – добавя в Car_IS във временна поръчка Stock всички позиции с
“Бр.недостиг” различно от нула.
В обобщената таблица се показват следните данни:
Колона
Описание
Главна група

основната група на база заложените параметри
– A, B, C – за артикули с първо зареждане преди повече
от 1 година
– DNA, DNB, DNC – за артикули с първо зареждане
преди по-малко от 1 година

Група

основната група плюс подгрупата. За A и B група
разделянето е според единичната стойност на артикула.
За C групата разделянето е – C0 – артикули, които
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изобщо не са изписвани, C1- артикули, от които за
последната година еднократно е изписана поне една
бройка и C2 – артикули, от които за последната година
е изписвано поне два пъти, а бройките са под долната
граница за B група.

Поз. с наличност

Брой артикули в дадената група,от които има в
наличност

Поз. Без наличност

Брой артикули в дадената група,от които няма в
наличност

Оборот в лв.

Стойност на фактурираните продажби за всички
артикули класифицирани в дадената група за
последните 12 месеца

Процент от общ оборот

Дял на”Оборот в лв.” за групата от “Оборот в лв.” за
целия склад

Потребление (бр.)

Общо изписани бройки от всички артикули
класифицирани в групата за последните 12 месеца

Потребление (бр.) процент Дял на “Потребление бр.” за групата от “Потребление
бр.” за целия склад
Обхват
(Поз.)

надвишаване Брой артикули от дадената група за която наличността –
запазените бройки е повече от изчисленото максимално
количество

Обхват надвишаване (Ст- Сумата от бройките надвишаване по средната доставна
ст)
цена за последните 12 месеца за дадената група
Обхват недостиг (Поз.)

Обхват
(Стойност)

Брой артикули от дадената група за която наличността
– запазените бройки + поръчаните бройки е по-малко от
изчисленото минимално количество. За група C обхват
недостиг винаги е нула

недостиг Сумата от бройките недостиг по средната доставна цена
за последните 12 месеца за дадената група

Наличност лв.

Действителна стойност на наличните в склада артикули
от дадената група

Наличност процент

Дял на “Наличност лв.” за дадената група от общата
“Наличност лв.”

Освен за подгрупите всички показатели са изчислени и за основните групи и за целия склад.
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Базови данни

За всеки артикул се показват следните данни:
Колона
Описание
Склад
Главна група
Подгрупа

Номер на склад в Car_IS, в който се води
артикула
Основна група по ABC класификацията
(A,B,C,DNA,DNB,DNC)
Подгрупа по ABC класификацията
(0,1,2,3,4)

Група

Групата + Подгрупата

Номер на частта

Номенклатурен номер на артикула

Описание

Описание на артикула

Наличност бр.
Запазени бр.
Поръчани бр.
Свободни бройки
Средна дост.цена

Налични бройки към момента на
изчисляване на ABC анализа
Резервирани бройки за клиенти от
артикула
Поръчани за доставка бройки
Налични – Резервирани + Поръчани
бройки
Средна доставна цена за една бройка от
артикула за последните 12 месеца
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Текуща доставна цена

Текуща доставна цена по картона на
стоката баз ДДС

Прод.цена

Текуща продажна цена по картона на
стоката без ДДС

Ценова група, към която принадлежи
стоката

Група отстъпки

Група според предназначението на
артикула

Стокова група

Местоположение в склада

Локация

Дата, на която артикулът е доставен в
склада за първи път

Дата 1-во зареждане

Дата, на която стоката е доставена за
последен път

Дата посл.зареждане

Дата, на която артикулът е изписан за
последен път

Дата посл.продажба
Прод.посл година
Бр.изписв.посл.година

Изписани бройки от
последните 12 месеца

артикула

за

Брой изписвания на
последните 12 месеца

артикула

за

Стойност на фактурираните продажби
на артикула за последните 12 месеца

Приход посл.1 година

Изчисленото средномесечно изписване

Ср.мес.изписване

Желаният
интервал
между
две
последователни поръчвания на стоката,
определен за дадената група

Време м/у поръчки мес.

Изчисленото общо време за доставка в
дни

Време доставка дни

Изчисленото общо време за доставка в
месеци

Време доставка месеци

Общо време до следв.доставка

Изчисленото общо време до следваща
доставка на частта ( с отчитане на
желания период между две поръчвания)
Изчисленото
препоръчително
“Минимално количество” за стоката

Мин.к-во
Изчисленото
препоръчително
“Максимално количество” за стоката
Макс.к-во
Кол.за поръчка

Препоръчаното
поръчване

количество
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Разликата
между
“Свободни
бройки” (Наличността – запазените
бройки + поръчаните бройки) и
изчисленото минимално количество,
когато свободните бройки са по-малко
Бр.недостиг
Ст-ст недостиг

Бр.надвиш.
Ст-ст надвиш.
Стойност
Прод посл.месец
Прод преди 2 мес.

Бр.недостиг умножено
доставна цена

по

Средна

Разликата между Наличността –
запазените бройки и изчисленото
максимално
количество,
когато
наличността е повече
Бр.надвиш. умножено
доставна цена

по

Средна

Действителна стойност на наличността
на артикула
Изписани бройки за последния месец
Изписани бройки за предпоследния
месец

Прод преди 3 мес.

Изписани бройки за 3-ия месец назад

Прод преди 4 мес.

Изписани бройки за 4-ия месец назад

Прод преди 5 мес.

Изписани бройки за 5-ия месец назад

Прод преди 6 мес.

Изписани бройки за 6-ия месец назад

Прод преди 7 мес.

Изписани бройки за 7-ия месец назад

Прод преди 8 мес.

Изписани бройки за 8-ия месец назад

Прод преди 9 мес.

Изписани бройки за 9-ия месец назад

Прод преди 10 мес.

Изписани бройки за 10-ия месец назад

Прод преди 11 мес.

Изписани бройки за 11-ия месец назад

Прод преди 12 мес.

Изписани бройки за 12-ия месец назад

Бр.изписв.посл.месец

Брой изписвания за последния месец

Бр.изписв.преди 2 мес.

Брой изписвания за предпоследния
месец

Бр.изписв.преди 3 мес.

Брой изписвания за 3-ия месец назад

Бр.изписв.преди 4 мес.

Брой изписвания за 4-ия месец назад

Бр.изписв.преди 5 мес.

Брой изписвания за 5-ия месец назад

Бр.изписв.преди 6 мес.
Бр.изписв.преди 7 мес.

Брой изписвания за 6-ия месец назад
Брой изписвания за 7-ия месец назад
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Бр.изписв.преди 8 мес.

Брой изписвания за 8-ия месец назад

Бр.изписв.преди 9 мес.

Брой изписвания за 9-ия месец назад

Бр.изписв.преди 10 мес.

Брой изписвания за 10-ия месец назад

Бр.изписв.преди 11 мес.

Брой изписвания за 11-ия месец назад

Бр.изписв.преди 12 мес.

Брой изписвания за 12-ия месец назад

Вид поръчване код

Код на начина за поръчване

Вид поръчване име

Име на начина за поръчване
Показва тип на типа на поръчване :
1 - Включени в поръчки
2 - Кодирани части
3 - Изключени от поръчки

Вид поръчване тип
Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
Функция
Описание
Картон на стоката (F3)

Показва картона на избраната стока

Пренос в кошница (Shift+F6)

Зарежда избраната стока в кошницата за
последващо въвеждане в клиентска поръчка
или поръчка за доставка
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Групова промяна
От екрана се променят групово данните на избраните записи в "Базови данни" , (повече информация)
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Ниво на обслужване
От формата се получава информация за случаите, когато дадена стока е търсена и не е била налична в
склада.
Разделена е на две страници:
• Справка липсващи при търсене стоки
• Детайли
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Справка липсващи при търсене стоки
Показва справка за всички стоки, които са били търсени, но не са били налични в склада. Информацията се
събира от два канала :
• при въвеждане на стока в клиентска поръчка, ако тя не е налична в склада и бъде поръчана за доставка и
впоследствие изписана.
• С извикване на функцията “Отчитане загубена продажба” в Наблюдение на склад.
Справката се извежда за избран период, зададен в полетата “От дата” и “До дата”, след натискане на бутона
Изпълнение. В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
Склад

Склад, в който се отчита стоката

Номенкл.№

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Наличност към момента

Търсено кол.
Отказано кол.
Поръчано кол.
Пъти търсено

Наличност от стоката, към момента на изпълнение на
справката
Общо търсени бройки през избрания период, които не са
удовлетворени с наличност в склада.
Търсени бройки, отчетени чрез функцията “Загубена
продажба”
Търсени бройки, които са били поръчани за доставка и
изписани
Колко пъти е търсена стоката без да има наличност (При
едно запитване може да има повече от една бройка).
От тези пъти, колко са чрез функцията “Загубена продажба”

Пъти отказано
Пъти поръчано

От тези пъти, колко са поръчани

Прод.цена

Текуща продажна цена на стоката

Сума потърсено

Потърсените бройки умножени по продажната цена

Сума отказано

Отказаните бройки умножени по продажната цена

Сума поръчано

Поръчаните бройки умножени по продажната цена

От таблицата се извикват следните функции :
Функция
Описание
Картон на стоката

Показва картона на избраната стока
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Детайли
От страницата се показва детайлна информация за избраната стока.
Показва се таблица със следните данни:
Поле

Описание

Идентификатор

Номер идентифициращ текущия ред

Склад

Склад, в който се отчита стоката

Номенкл.№

Номенклатурен номер на стоката

Потърсено кол.

Търсено количество от стоката

Нал.к-во

Налично към момента на търсенето количество

Прод.цена

Продажна цена на стоката

Поръчка

Номер на клиентската поръчка

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена поръчката

Дата потърсено

Дата, на която е потърсена стоката

Тип

Флаг дали е потърсена и поръчана стока (1) или загубена продажба
(0)
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LOIS Анализ

От формата се извършва LOIS анализ на склада на база на обръщаемостта на стоките, с възможности за
генериране на поръчки за доставка

Генериране отчет
Извършва изчисляване на LOIS анализа.
Дата за изчисляване
При избрано Към настоящия момент анализа се изчислява на база на текущата дата. Ако не е
избрано се въвежда дата, към която да се изчисли анализа.
<TODO>: Insert description text here...
Параметри
Отваря екран за дефиниране на параметрите на LOIS анализа.
Избор поръчка
Избира се в коя поръчка за доставка да се включат предложените за поръчване стоки.
Автоматична поръчка
Генерира автоматична поръчка за доставка включваща най-бързооборотните стоки.
Поръчка с проверка
Генерира поръчка за доставка, включваща среднооборотните стоки, която следва да се провери и
да се прецени кои точно да бъдат поръчани.
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RUSH поръчка
Генерира поръчка, включваща стоките минали под критичното количество.
Обобщена таблица
Показва обобщени данни за LOIS анализа

Колона

Описание

Главна група

основната група на база заложените параметри
– L,O,I,S
групите са обяснени в Пояснения групи

Група

основната група плюс подгрупата.
групите са обяснени в Пояснения групи

Поз. с наличност

Брой артикули в дадената група,от които има в
наличност

Поз. Без наличност

Брой артикули в дадената група,от които няма в
наличност

Оборот в лв.

Стойност на фактурираните продажби за всички
артикули класифицирани в дадената група за
последните 12 месеца

Процент от общ оборот

Дял на”Оборот в лв.” за групата от “Оборот в лв.” за
целия склад

Потребление (бр.)

Общо изписани бройки от всички артикули
класифицирани в групата за последните 12 месеца

Потребление (бр.)
процент

Дял на “Потребление бр.” за групата от “Потребление
бр.” за целия склад

Обхват надвишаване
(Поз.)

Брой артикули от дадената група за която наличността
– запазените бройки е повече от изчисленото
максимално количество

Обхват надвишаване (Ст- Сумата от бройките надвишаване по средната доставна
ст)
цена за последните 12 месеца за дадената група
Обхват недостиг (Поз.)

Брой артикули от дадената група за която наличността
– запазените бройки + поръчаните бройки е по-малко
от изчисленото минимално количество. За група C
обхват недостиг винаги е нула

Обхват недостиг
(Стойност)

Сумата от бройките недостиг по средната доставна
цена за последните 12 месеца за дадената група

Наличност лв.

Действителна стойност на наличните в склада
артикули от дадената група
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Наличност процент

Дял на “Наличност лв.” за дадената група от общата
“Наличност лв.”

Освен за подгрупите всички показатели са изчислени и за основните групи и за целия склад.
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Параметри LOIS анализ

Генериране табилца параметри

Бутона генерира автоматично групите, След това е възможно да се редактират ръчно при
необходимост
Групите са описани в Пояснения групи
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Базови данни
Базови данни

В таблица се показват всички стоки включени в анализа със следните данни:
Колона
Описание
Номер на склад в Car_IS, в който се води
артикула

Склад
Главна група

Основна група по LOIS

Подгрупа

Подгрупа по LOIS класификацията

Група

Групата + Подгрупата

Номер на частта

Номенклатурен номер на артикула

Описание

Описание на артикула
Налични бройки към момента на
изчисляване на ABC анализа

Наличност бр.

Резервирани бройки за клиенти от
артикула

Запазени бр.

Поръчани за доставка бройки

Поръчани бр.
Свободни бройки
Средна дост.цена

Налични – Резервирани + Поръчани
бройки
Средна доставна цена за една бройка от
артикула за последните 12 месеца

Текуща доставна цена

Текуща доставна цена по картона на
стоката баз ДДС

Прод.цена

Текуща продажна цена по картона на
стоката без ДДС

Група отстъпки

Ценова група, към която принадлежи
стоката
Група според предназначението на
артикула

Стокова група

Местоположение в склада

Локация
Дата 1-во зареждане
Дата посл.зареждане
Дата посл.продажба
Прод.посл година

Дата, на която артикулът е доставен в
склада за първи път
Дата, на която стоката е доставена за
последен път
Дата, на която артикулът е изписан за
последен път
Изписани бройки от
последните 12 месеца
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Бр.изписв.посл.година
Приход посл.1 година

Брой изписвания на
последните 12 месеца

артикула

за

Стойност на фактурираните продажби
на артикула за последните 12 месеца
Изчисленото средномесечно изписване

Ср.мес.изписване

Време м/у поръчки мес.
Време доставка дни
Време доставка месеци

Желаният
интервал
между
две
последователни поръчвания на стоката,
определен за дадената група
Изчисленото общо време за доставка в
дни
Изчисленото общо време за доставка в
месеци
Изчисленото общо време до следваща
доставка на частта ( с отчитане на
желания период между две поръчвания)

Общо време до следв.доставка
Изчисленото
препоръчително
“Минимално количество” за стоката
Мин.к-во
Изчисленото
препоръчително
“Максимално количество” за стоката
Макс.к-во

Критично количество

Минималното количество, което може
да задоволи търсенето до максимално
бърза доставка
Препоръчаното
поръчване

Кол.за поръчка

количество

К-во в опаковка

Количество в опаковка.

Доставени

Количество доставени

Вид поръчване име код

Код на начина на поръчване

Вид поръчване име

Име на начина за поръчване

за

Показва тип на типа на поръчване :
1 - Включени в поръчки
2 - Кодирани части
3 - Изключени от поръчки
Вид поръчване тип
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Автом. поръчка
Поръчка с проверка
RUSH Поръчка

Флаг дали стоката да бъде включена в
атоматично генериране на поръчка
Флаг дали стоката да бъде включена в
поръчка с проверка
Флаг дали стоката да бъде включена в
RUSH Поръчка
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Групова промяна
Формата променя групово данните на избраните записи в "Базови данни" , (повече информация)
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Пояснения групи LOIS анализ
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Сервиз

В менюто са включени следните функции

Група
Дейности
сервиз

Нова поръчка

Въвеждат се данни за създаване на нова
поръчка

Списък поръчки

Преглед и обработка на клиентските
поръчки

Записване за ремонт

Предварително записване на
посещенията на автомобилите в сервиза.
В зависимост от зададения начин на
планиране на времето отваря съкратена
или разширена форма за Записване

Работа за извършване

Разпределяне на операциите по
клиентските поръчки по време и
монтьори.
В зависимост от зададения начин на
планиране на времето отваря съкратена
или разширена форма за Разпределяне
на работите.

Щемпеловане на времето Щемпеловане на времето за работа
по поръчка и на присъствията и
отсъствията на монтьорите
Подсещания автомобили Показва форма с всички подсещания за
автомобили.
Група
Фактуриране
Фактуриране

Издаване на фактури по приключените
поръчки

Плащания фактури

Отчитане на вземанията и плащанията
по издадените по банков път фактури

Изчисляване лихви

Изчисляване на лихви по фактури с
просрочен срок за плащане

Разходи

Въвеждане на разходи за фирмата
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Парични средства

Водене на парични средства каса или
банка

Описи SmartClaim

Получаване, обработване и изпращане
на описи на щети на застрахователи в
системата Smart Claim

Системи бои

Зареждане на информация за приготвени
бои от системи бои

Група
Връзки
програми

Група
Номенклатури
сервиз
Автомобили

Въвеждане, преглед и редактиране
на данни за автомобили, клиенти на
сервиза

Контрагенти

Въвеждане, преглед и редактиране на
данните за доставчици и клиенти

Контакти

Въвеждане, преглед и редактиране на
данните за контакти с клиенти.

Сервизни операции

Дефиниране и преглед на сервизните
операции

Видове труд

Дефиниране и преглед на типовете
сервизни операции

Акции

Въвеждане и наблюдение за сервизните
акции върху автомобилите

Нормовремена

Въвеждане, преглед и промяна на
каталозите за труда за отделните модели
автомобили

Модели и труд

Показване на всички серии и типове
автомобили с възможност за показване
на сервизните операции и нормовремена
за избран модел
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Нова поръчка

При отваряне на поръчката трябва да се въведат следните данни:
Обект
Сервиз, в който се отваря поръчката. По подразбиране е текущия сервиз
потребителя

Сплит (Направление на поръчката) Избира се от списъка с дефинираните направления на поръчки. Автоматич
излиза зададения сплит по подразбиране за сервиза
Реф.№

Референтен номер при клиента на поръчката (използва се при ремон
по възлагателни писма на застрахователи за записване на номер на щет
Въвеждането му не езадължително.

Номер на шаси

Не се въвежда ако е поръчка за покупка на части. Въвежда се номер на ш
на автомобила, който ще бъде ремонтиран или от Popup меню с избиране

Търсене автомобил или с натискане на бутона
се извиква списъкът
всички автомобили за избор или добавяне на нов автомобил. След избиране
автомобил от списъка неговото шаси автоматично се записва в полето.
От Popup менюто с избиране на Справка автомобил или с натискане на буто
се влиза в картона на избрания по поръчката автомобил.
С натискане на бутона
нов автомобил.

директно се отваря екран за въвеждане на данни

Ако се въведе номер на шаси, което
го няма в базата данни, програмата

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 245 от 710

предлага създаване на картон на нов
автомобил.
След попълване на номера на
шасито автоматично се изписват
и данните за собственика на
автомобила. За определени клиенти
(виж полетата Пром.фирма в пор.
и Пром.данни в пор. във формата
Фирми) е възможно редактирането
на името и данните директно в
поръчката.

Ако автомобилът е включен в програма
за абонаментно обслужване, то се
отваря екран с данни за абонаментното
обслужване. На екрана се показва
следната информация – срок на
валидност на абонамента, километри,
до които е валиден абонамента,
информация за автомобила; код,
наименование
и
описание
на
абонаментния план. След отваряне
на поръчка в нея автоматично се
генерира ред с наименованието на
абонаментния(те) план(ове).
Ако в картона на автомобила има
попълнен текст в полето Напомняне
за следващо посещение, то той се
показва на екрана и се записва в
поръчката като оплакване.
Ако за автомобила има неизвършени
акции,
автоматично
се
отваря
гаранционно направление на поръчката
или нова поръчка с гаранционно
направление
(в
зависимост
от
параметъра
Отваряне
отделна
поръчка акции в Данни за фирмата) и
в нея се записват акциите, които трябва
да се извършат

Рег.№

Въвежда се регистрационен номер на автомобила
ако не се знае номера на шасито.
Програмата проверява за всички варианти на въведения регистрационен ном
(на кирилица и латиница, без интервали и с интервали между буквит
цифрите).
Ако се въведе регистрационен номер, който го няма в базата данни
автомобили, програмата предлага създаване на картон на нов автомобил.

Клиентски номер

Попълва се номера на клиент ако не е въведен номер на шаси. Може с избир
от Popup меню на Търсене клиент или с натискане на бутона
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списък от всички клиенти за избор или добавяне на нов клиент. След избор
клиент от списъка неговият код автоматично се записва в полето. Също т
може да се промени клиентския номер ако автомобилът е собственост на ед
клиент, а поръчката трябва да се отвори на друг клиент (например при ремон
към застрахователи).
От Popup менюто с избиране на Справка клиент или с натискане на буто
се влиза в картона на избрания по поръчката клиент.
С въвеждане на 0 в полето или с натискане на бутона
екран за въвеждане на данни за нов клиент.

директно се отв

Ако в Данни за фирмата е зададено че тя издава и използва магнит
клиентски карти то под полето клиентски номер се показва бутон Карта
натискането му и прекарването на клиентската карта през четеца директно
попълват данните за клиента и неговия автомобил. Следва да се има предв
че ако в кода на картата има символи и е превключено на българска клавиату
то системата няма да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение
има символи на кирилица. В този случай следва клавиатурата да се превклю
на латиница и да се повтори прочитането на картата

Ако за съответния сервиз е зададено Търсене автомобил от клиентски ном
то при въвеждане на номер на клиент автоматично се попълват и данните
неговия автомобил.

Контакт

Номер на лице за контакт . Попълва се автоматично ако в “Данни за клиен
е зададено “Лице контакт ” . При въвеждане на 0 или натискане на бутона
автоматично се отваря форма за въвеждане на данни за нов контакт.
От това поле може да се променя контакта, когато е зададено повече от ед
лице за контакт.
От полето могат да се извикат функциите:
• Справка за клиента (бутон
• Търсене на клиент (бутон

) за отваряне на формата Контакти
) за отваряне на формата Контакти

Вр.

Връзка тип - представява вида връзка между лицето за контакт и
клиента.Списъчно поле , предоставя избор между :
Представител на собственика
Собственик
Шофьор

Километри

Въвеждат се километрите на колата при постъпването й в сервиза.
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Повт.посещение

Флаг указва дали посещението е повторно

Причина

Списъчно поле , позволява избор за причина за повторно посещение , ако
е настроено от данни за фирмата полето позволява въвеждане на свободен
текст.

Вид поръчка

Избира се дали поръчката се отваря за продажба на части или ремонт
автомобил, за съставяне на оферта или заявка за поръчване на части

Отворена за всички сервизи

Ако бутонът е в натиснато положение, то отворената поръчка ще бъде достъп
и за другите сервизи. В противен случай по поръчката ще може да се отч
труд само от сервиза, от в който е отворена поръчката.

Клиентска група

Ако за конкретната поръчка трябва да се дадат отстъпки различни от т
дефинирани за клиента, то тук се въвежда групата, на която съответстват т
отстъпки. Тогава в поръчката винаги се взимат отстъпките за въведенат
това поле група дори и ако са по-ниски от тези дефинирани за клиента. В
избраната клиентска група се премахва чрез изтриване на текста в полето

Цена труд

В полето може да се зададе специална цена на труда за конкретната поръч
Цената се задава в местна валута за базова единица труд (съотношението
различните мерни единици към базовата се задава от Системни константи

Код операция

След избор на автомобил в това поле се показва номенклатурния номер
сервизна операция, който ще излиза по подразбиране в клиентската поръч
ако такъв е дефиниран за съответния модел автомобил. Ако оператора же
може да го промени за конкретната поръчка.

Кол.гориво

Въвежда се приблизителното количчество гориво в резервоара на автомоби
при постъпване в сервиза

Секретен болт

Флаг дали автомобилът е със секретни (заключващи) болтове на джантите

Внесен депозит

Показва сумата на внесения по поръчката депозит. С натискане на бутона Н
се отваря форма от която се преглеждат внесените депозити и се въвеж
данни за нови депозити (виж Внесени депозити по поръчка).

Външен оглед

Могат да се въведат забележки свързани с външния вид на автомобила п
постъпването му в сервиза

Забележки

Може да се въвеждат забележки към поръчката. С натискане на бутона
отваря форма показваща записани текстове на забележки, от която може да
избере определен текст.

Данни за поръчката

Съдържа основни данни за поръчката : Обекта от който се отваря, Приемчик, Номер поръчка,
Направление на поръчката , Приел поръчката , Номер по Аудатекс, Номер на щета
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Търсене клиент /автомобил

Позволява търсене при въвеждане на регистрационен номер , клиентски номер или шаси
Данни за автомобила

Показват се начални километри при влизане и излизане на автомобила в/от сервиза дата на регистрация,
дата на последно посещение, флаг за повторно посещение и причин а.
Параметри поръчка

Полетата позволяват да се създаде оферта, поръчка за части и ремонт или заявка за части.
Отваряне за всички сервизи
Поръчката става видима за всички сервизи.
Данни ценова група и кампания

Групата позволява да се изберат Клиентска група отстъпки, цени за труд за конкретната операция,
Номер на операция, Кампания.

Полетата Кол.гориво, Секретен болт, Внесен депозит, Външен оглед се показват само ако от Данни за
фирмата е зададено да се работи с допълнителните данни по поръчките.
Ако в сервиза се работи с магнитни карти за идентифициране на поръчките, то по всяко време може да се
прекара магнитна карта, която да се свърже с поръчката. При успешно прочитане на картата се извежда
съобщение.
След попълване на данните се натиска
за създаване на новата поръчка. Ако се работи с
магнитни карти на служителите се отваря екран за идентифициране на служителя с картата му. Програмата
автоматично генерира номер на поръчката и отваря формата за въвеждане на данни по поръчката. Ако за
автомобила има зададено напомняне то се показва на екрана с възможност за избро дали да бъде изтрито
или да остане и за следващото посещение. Ако направлението (сплита), който се отваря е гаранционен и за
него е зададено да се извършва проверка за гаранционен срок и автомобилът не е в гаранционен срок или
не са зададени начало и край на гаранцията, то програмата извежда съобщение за грешка и не позволява
създаването на поръчката.
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В случай, че за автомобилът има отворени поръчки в системата, се извежда съообщение за това. Ако
потребителя има право да отваря повече от една поръчка за автомобил се предлага възможност за отваряне
на поръчката. В противен случай се показва списък с отворените за автомобила поръчки:

Поръчките, до които потребителя има достъп се показват с черен цвят, а тези до които няма – с червен. При
двойно натискане върху избрана поръчка се влиза в нея.
Ако потребителя има право да отваря повече от една поръчка за автомобил, то бутонът Нова поръчка е
активиран и при натискането му се отваря нова поръчка за автомобила.
Ако за въведения автомобил има записан час за посещение и отварянето на поръчката не е извикано
от записания час се извежда предупреждение че автомобилът има записан час и се дава възможност за
свързване на поръчката със записания час.
Ако в настройките на обекта е зададено “Задължително записване за посещение” то само потребител с права
за “Отваряне поръчка без предварително записан час” може да създаде поръчка без автомобилът да е бил
предварително записан за ремонт.
При свързване на поръчката със записан час в нея автоматично се въвеждат оплакванията записани към часа
за посещение.
Ако за клиента по поръчката има дефинирани условия за ремонт, то се отваря таблица с дефинираните
условия, за избор кои да се приложат за конкретната поръчка. Описанието на таблицата е дадено в Работа
по поръчка – Избор на условия по договор за ремонт.
Ако за сервиза е зададено че се използва връзка с Audatex се появява диалогов прозорец за потвърждаване
на изпращане на данните към системата Audatex. Ако за сервиза е зададено, че има връзка с ProfitManager
и за потребителя е зададено, че се извършва „Запис поръчки ProfitManager”, то се извършва изпращане на
данните за поръчката към ProfitManager.
Допълнителни данни поръчка

<TODO>: Insert description text here...
Фон и цвят на шрифта за поръчката
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Двете полето позволяват да бъде избран фон на поръчката и цвят на шрифта в списък поръчки .

Фактуриране на

Клиентски номер, на който ще бъде издадена фактурата.

Добавен нов вид клиентска поръчка – „ЗАЯВКА ЗА СТОКИ“. По нея може да се резервират и
поръчват части, но не и да се изписват.
Добавена възможност за различна номерация на Оферти, Заявки за стоки и Поръчки.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 251 от 710

Внесени депозити по поръчка
Формата се извиква от екрана Промяна данни по поръчка (Нова поръчка).

В полето внесена сума се въвежда стойността на депозита (може да бъде отрицателна сума при връщане на
депозит). При натискане на бутона Запис на депозит въведената сума се записва като внесена на текущата
дата и се записва името на служителя извършил операцията. При натискане на бутона Квитанция и Запис на
депозита се разпечатва и квитанция за внесения депозит. В таблицата се показват всички внесени депозити
по съответната поръчка, а под нея общата сума на депозитите.
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Посещания автомобил

Формата извежда подсещания за автомобил и история на включени в поръчки подсещания :
Име

Описание

Добави към поръчка Флаг , указва дали д абъде добавено
подсещането към настоящата отворена
поръчка
Вид

Списъчно поле , предоставя избор от
предварително зададени в в системни
константи

На КМ

След колко километра
следва да се яви в сервиза

На Дни

След колко колко дни
следва да се яви в сервиза

Последни КМ

Последно въведени километри в поръчка

Последна дата

Последна дата на посещение в сервиза

Следващи КМ

Пресмята километрите , на които трябва да
се яви автомобила

Следваща дата

Пресмята датата, на която да се яви
автомобила в сервиза

Забележки
Направено

Флаг , отчита дали напомнянето е извършено
или не

Направено дата

Показва датата , когато е направено
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Направено КМ

Показва километрите , на които е направено

Добавено от

Код оператор

Добавено на

Дата на добавяне в поръчка

Редактирано от

Код оператор извършил редакцията

Редактирано на

Дата на редактиране
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Списък поръчки
На екрана се показват без възможност за редактиране всички отворени поръчки достъпни за активния сервиз.

Оцветяване на номера на поръчката
Цвят Значение
Черен Поръчката е в нормални срокове
Червен Поръчката приближава крайният
срок
Оранж Просрочена доставка
Жълт Повторно посещение
фон
Допълнително може да бъде
оцветена в друг цвят ако е стара
поръчка и е зададено оцветяване
на старите поръчки
При въвеждане на номер поръчка и направление на поръчката в полетата в горния край на екрана, курсора
се позиционира върху въведената поръчка. Ако поръчката е приключена и не е натиснат бутона Всички
поръчки се извежда съобщение, че поръчката е приключена и се предлага да бъде показана на екрана
Ако сервизът работи с магнитни сервизни карти, то при прекарване на картата веднага се отваря съответната
поръчка, свързана с картата.
Извеждат се следните данни
Колона
Описание
№

Възможност за промяна

Номер на поръчката
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СП

Направление на поръчката (сплит )

Направление Име на сплита
Приета на

Може да се отвори нов сп
-- “ --

Дата на отваряне на поръчката

Автоматично генерирана.

Номер на сервиз, от който е отворена поръчката

Автоматично генериран. Н

Статус на поръчката (Отворена, Отворена за всички сервизи,
приключена)

Може да променя с влиза
Отворена към Отворена з
Приключване на поръчка

Състояние на поръчката – етап, до който е стигнала работата по нея

Може да се променя от ек
Автоматично се коригира
на поръчката, както и при

Етап на работата по поръчката

дефинирани от потребите

Тип на поръчката (О – Оферта, П - Поръчка)

Може да променя с влиза

Рег. №

Регистрационен номер на автомобила

Може да променя с влиза

Шаси

Кратък номер на шаси на автомобила

Може да променя с влиза

Модел

Модел на автомобила

Дефиниран в данните за а

Километраж на автомобила при отваряне на поръчката

Може да променя с влиза

Имената на оператора отворил поръчката

Автоматично генериран. Н

Име на клиента

Дефинирано в данните за

Номер на клиента по поръчката

Може да променя с влиза

Серв
Статус

Състояние

Етап
Тип

Километри
Приемчик
Клиент
Клиент №

Индекс модел Код на модификацията на автомобила (използва се за определяне на
нормовремената за ремонти)
План дата
прикл.
Дата прикл.

Планиран срок за завършване на ремонта

Задава се при отпечатване

Дата на приключване на поръчката

Попълва се автоматично п
Не може да се променя

Приключена Име на потребителя приключил поръчката
от
Дата влизане
автомобил

Дефинирано в данните за

Дата, на която автомобилът е влезнал в сервиза по избраната
поръчка.

Дата излизане Дата, на която автомобилът е излезнал в сервиза по избраната
автомобил
поръчка.
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Реф. №
Дата
проформа
Фактура

Референтен номер на поръчката (Номер с който се води при клиента. Може да променя с влиза
Например номер на щета при застрахователите)
Дата на последно отпечатване на проформа фактура по поръчката

Автоматично генерирана.

Номер на фактурата издадена по поръчката

Автоматично генерирана.

Дата фактура Дата на фактуриране
Сума ф-ра

Платена сума

Автоматично генерирана.

Стойност на фактурата (може да се различава от стойността на
Взима се от издадената ф
поръчката, например ако във фактурата има отразен аванс, който не е
въведен през поръчката, а при фактурирането)
Платената сума по издадената фактура

Попълва се автоматично с
е вътрешен документ или
В другите случаи се взим
“Плащания фактури”

Дата плащане Дата на последното извършено плащане по издадената фактура

Попълва се автоматично с
вътрешен документ или е
В другите случаи се взим
“Плащания фактури”

Остатък за
плащане

Изчислява се от данните в

Разликата между “Сума фактура” и “Платена сума”

Сума валута Стойност вкл. ДДС във валутата на поръчката
Валута

Изчислява се от данните в

Валута на поръчката

Изчислява се от данните в

Стойност вкл. ДДС в лева

Изчислява се от данните в

Труд

Стойност на труда без ДДС във валутата на поръчката

Изчислява се от данните в

Стоки

Стойоност на стоките без ДДС във валутата на поръчката

Изчислява се от данните в

Други

Стойоност на другите операции без ДДС във валутата на поръчката

Изчислява се от данните в

Собственика по талон

Дефинирана в данните за

Сума лв.

Собстевник
автомобил

Зададена карта Поле, което показва дали има дадена отстъпка към карта (номер на
картата за отстъпка )
Клиентска
група

Дефинирана в клиенти /

Клиентска група зададена за автомобила

Дефинирана в данните за

Дог №

Договор за отстъпки към автомобила

Дефинирана в данните за

До дата

Срок на договора за отстъпки

Дефиниран в данните за а

Вътр

Флаг дали е вътрешен клиент

Дефинирано в данните за

Гаранция

Флаг дали е гаранционна поръчка

Дефинирано в данните за

Механика

Количество труд по механични ремонти

Изчислява се от данните в
операция за сервизните о
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Каросерия

Количество труд по ремонти на каросерията

Изчислява се от данните в
операция за сервизните о

Боядисване

Количество труд по бояджийски ремонти

Изчислява се от данните в
операция за сервизните о

Количество труд по купето

Изчислява се от данните в
операция за сервизните о

Количество труд по електрически ремонти

Изчислява се от данните в
операция за сервизните о

Количество труд от всички типова

Изчислява се от данните в

Купе
Електр
Общо труд

Най-стара дата Показва най-старата дата на поръчката за доставка на частите
поръчка

Изчислява се от данните в

Дни от
Показва дни от поръчката на недоставени части
поръчка части

Изчислява се от данните в

Просрочена
Флаг дали е над зададените дни за доставка
доставка части

Изчислява се от данните в

Часове до
договорен
срок

Изчислява се от данните в

Оставащи часове до изтичане на договореният срок

Приближаващ Флаг показва дали наближава крайният срок
договорен
срок
Повт.посещ.

Флаг показва дали посещението е повторно

Причина
повт.посещ

Показва причината за повторно посещение

Изчислява се от данните в

Кампания код Показва кода по кампанията
Кампани име
Забележки

Показва името на кампанията
Забележки по поръчката

Може да променя с влиза

Стара поръчка Флаг, показва дали поръчката е стара ( спрямо зададения срок от
Сервизи)
Дни от отв.

Показва преди колко дни е отворена сервизната поръчка

1) Показват се ако в полето Изчисляване е избрано Суми
2) Изчисляват се ако в полето Изчисляване е избрано Времена или Суми, иначе се показват нули.
Изключването на изчисляването на времената и сумите е заради ускоряване на бързодействието. При
включването им за всяка отворена поръчка се изчисляват сумите и времената към настоящия момент. За
приключените поръчки тези стойности са записани в поръчката и там няма значение коя опция е избрана.
От формата чрез Popup меню могат да се извикат следните функции:
Влизане (F8)
Отваря една от трите форми за работа по поръчка
(части , сервизни операции, всички операции), която
е зададена по подразбиране за съответния оператор .
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Може да се извика и чрез двойно натискане на мишката
върху реда с поръчката.

Всички операции (Shift + Отваря формата за работа по поръчка с всички операции
F8)
Промяна данни (F2)

Отваря формата за промяна на данни за поръчката. Не е
активно след приключване на поръчката

Промяна забележки

Дава възможност за записване на забележка след
приключване на поръчката. Показва се само ако
поръчката е приключена.

Помяна Реф,№

Позволява променяне на референтен номер по щета на
поръчката.

Нов сплит (Ctrl + N)

Отваря ново направление (сплит) на поръчката

Приключване (F12)

Стартира приключване на поръчката

Отваряне (Ctrl + A)

Отваря наново приключена поръчка ако не е
фактурирана. Ако е фактурирана, анулирането се
извършва от касиера. Ако поръчката е била приключена
със сметка, отпечатва анулиране на сметката.

Запис във файл гаранции

Записва данните от поръчката във текстови файл
(използва се при обмяна на данни с програма за
обработка на гаранционните поръчки)

Филтриране сървър (Ctrl + Отваря формата за задаване на критерии за филтриране
R)
на записите (филтрирането се извършва на сървъра и
се прехвърлят само записите, отговарящи на зададените
критерии)
Премахване филтър сървър Премахва зададените филтри на сървъра. Не премахва
(Ctrl + Q)
локално зададения филтър
Проформа (Ctrl + P)

Отпечатва проформа фактура по поръчката

Комисионна книга (Ctrl + Отпечатва комисионна книга, съдържаща данни за
B)
всички поръчки за активния сервиз
Справка операции

Отваря форма показваща извършените промени по
поръчката (промяна на клиент и клиентска група,
разрешаване на излизане без издадена фактура)

В полето показване могат да се избират следните опции:
Отворени
Показват се само активните поръчки (Тези със статус ОТВОРЕНА).
поръчки
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Поръчки
получени
стоки

Всички
поръчки

Показват се поръчките, по които има получени стоки. (статус на
поръчката “ЗА ИЗПИСВАНЕ” или “ПОЛУЧЕНИ СТОКИ”) без
информация за сумите и времената по тях. За всеки потребител се
показват поръчките отворени от него, тези отворени в сервизи, които
се наблюдават от потребителя и тези с включени части от складове,
наблюдавани от него. Списъкът на обектите, за които отговаря даден
служител се задава във формата Служители.
Ако е натиснат на екрана се показват както отворените, така и
приключените поръчки.

При избиране на Всички поръчки до него се показват следните полета:

Дава се възможност дали да се покажат всички поръчки за определен месец или да се търси по номер поръчка.
След това се въвеждат месеца и годината или номера на търсената поръчка. При въвеждане на 0 в някое от
полетата (месец, година, поръчка) се показват всички данни.
Т.е. ако се зададе месец 0 и година 2009 ще се покажат всички поръчки отворени през 2009 година. Ако се
зададе месец 0 и годин 0 ще се покажат всички поръчки в системата.
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Работа по поръчка
Това е основната форма за работа по сервизна поръчка. Формата има два панела. На горния са показани
основните данни за сервизната поръчка, а на долният данни за въведените операции по поръчката.

Горния панел е разделен на три части:
• Общи данни за поръчката – Показва информация за поръчката, клиента и автомобила. Тук е разположено
полето Състояние, от което може да се указва на какъв етап на работа е поръчката.
Общите данни са разделени на : Данни за поръчка , Данни за клиене, Данни за контакт , Допълнителни
контакти , Данни автомобил, Допълнителни данни поръчка.
• Данни за стойността на поръчката – показва стойността на поръчката във чужда валута и лева за
зададения сплит. Стойността се показва за всички въведени операции и за обработените (изписаните стоки
и вложения труд). Ако по поръчката има внесен депозит, той се показва под полето Всичко лв.
• Данни за наличности – Показва информация за наличното, резервирано и поръчано количество за стока
от поръчката, и ценова група, Наличности при доставчици, Наличности при други доставчици.
Описание на полетата в таблицата с операциите е дадено при Въвеждане на нови операции.
При натискане на бутона Изписване от картон служител се минава в режим на изписване на стоките от
картона на служителя, а не от склада. Описание на работата при изписване е дадено при Въвеждане на
нови операции.
От формата могат да се извършват следните дейности
Въвеждане на нови операции
Обработка на въведените операции
Извикване на функции от главното меню
Отваряне на форма за работа със стоките
Отваряне на форма за отчитане на труда
Добавена справка за продажби на стока към клиента в поръчката
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Добавено е бързо търсене от всички номенклатури за артикули в поръчката.

Възможност за зареждане в кошница от бързото търсене.

Добавена опция да показва информация и за отделните партиди.
Възможност за бързо търсене артикули по полето „Номер за търсене“.
Добавена възможност за фактуриране на отделни редове в поръчките
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Добавена функция за одобряване клиентска поръчка. Също флагове за изискване одобрение на
ниво програма за вътрешни поръчки, на ниво обект за всички поръчки и на ниво направление на
поръчка
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Въвеждане на аванс по поръчка

Аванса се извиква от меню Поръчка > Въвеждане >Аванс , представлява следният прозорец:
В полето сума се въвежда сумата по аванса.
Отметката Фактуриране на аванса Указва дали ще се пусне фактура.
Ако клиента има вече въведен аванс, при приключване на поръчка на клиента системата
информира ако има неусвоен аванс.
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Въвеждане на нови операции по сервизна поръчка
При въвеждане на нови операции трябва да се въведат следните данни в таблицата
Сплит
Направление на поръчката (Сплит). Автоматично се
попълва този сплит, в който е влезнал оператора, но
може да се променя преди обработване на операцията
или с извикване на функцията Промяна сплит след
това
Номенклатурен номер

Номенклатурен номер на операцията (може да не се
въвежда за "свободен текст", "коментар" и "задание
свободен текст").

Описание

Описание
на
операцията.
При
въведен
номенклатурен
номер
на
операциите
от
номенклатура описанието автоматично се зарежда от
номенклатурата, но може да се коригира ръчно (за
стоките само ако на потребителя са дадени права за
промяна на описанието).

К-во

Количество. При сервизни операции с фиксирано
количество се зарежда от номенклатурата. Изрично
се задава кои потребители имат право да променят
фиксираните количества.

Мярка

Мерна единица. При въведен въведен номенклатурен
номер на операция от номенклатура се зарежда
автоматично.

Ед.цена

При операции от номенклатура се зарежда
автоматично и може да се коригира с извикване
на функция Промяна на цена или при опит за
редактиране на полето с цена , автоматично се отваря
формата за корекция на цената.

Отст.

Процент на дадената отстъпка. За операции от
номенклатура се изчислява автоматично на базата на
ценовата група, в която е операцията и клиентската
група, и не може да се променя ръчно освен
с извикване на функции Промяна на цена или
Промяна отстъпка.

При въвеждането на номенклатурния номер на операцията програмата проверява дали той съответства на
стока, сервизна операция или пакет и автоматично попълва полето "Вид на операцията". Ако не се намери
операция с въведения номенклатурен номер се предлага добавянето му към номенклатурата на стоките или
на сервизните операции (в зависимост от полето Стандартна операция в данните на служителя. Обектът, в
който се записва новата операция е текущия склад/ сервиз за потребителя. Ако не е въведен номенклатурен
номер, при записа се определя вид на операция ОПЛАКВАНЕ - ако няма обработени операции, а ако има
- КОМЕНТАР.
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Ако потребителят не знае точния номенклатурен номер с натискане на Ctrl + Enter може да извика формата
за търсене на стоки (виж в "Извършване на основни операции") като в зависимост от колоната в която
се намира се определя дали ще се търси по номенклатурен номер или по наименование.
При въвеждане на стоката се проверява дали тя има нов номер, има подобни налични стоки в други складове
(ако потребителя има право на тъсене в другите складове и за текущия сервиз е зададена опция за търсене
във всички складове) или я има във списъците с алтернативни номера (Наблюдение склад/ Допълнителни
данни) (При зададени права за потребителя за търесне в списъците с алтернативни стоки) и ако е изпълнено
някое от условията се показва следният екран:

На него се дава информация за всички допустими приложими номера, с допълнителна информация за
наличностите и продажните цени. Потребителят има възможност с двойно натискане на мишката или с
позициониране върху реда и натискане на ENTER или на бутона OK да избере, кой номер да се зареди в
клиентската поръчка.
След записване на добавената позиция ако няма наличност в склада, но има наличност при някой от
доставчиците се извежда съобщение с възможност да се покаже информация за наличността при доставчика.
Ако за въведения номенклатурен номер е зададено, че се извършва отчитане по серийни номера, то
автоматично се отваря екран за избор на серийни номера, които да се изпишат:

В горната таблица се
показват наличните в склада позиции за въведения номенклатурен номер със съответната информация за
стойност и състояние. С двойно натискане с мишката избраната позиция се премества в списъка с избраните
позиции. От таблицата с избраните позиции може да се зададе на кое място в автомобила се влага съответната
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позиция. При изписване на стоките по автомобила програмата проверява да няма дублиране на стоки на
една и съща позиция в автомобила и не допуска изписване при установено дублиране освен ако не е
на позицията “Без място”. При номенклатурни номера, които се водят по серийни номера, програмата
не присвоява автоматично статус “ЗА ИЗПИСВАНЕ”. Това се извършва или с извикване на Промяна
статус или с натискане на бутона Подготвяне за изписване. Също така за тези позиции програмата не
допуска ръчно коригиране на количеството, а то може да се коригира само чрез добавяне или премахване
на позиции от таблицата Избрани позиции. Премахването на позиции от таблицата става с натискане на
бутона за изтриване на ред от таблицата. Бутонът Изчистване временни данни се използва за изтриване на
необработени записи от дадения номенклатурен номер от други поръчки. Това е необходимо ако е почнато
въвеждане на серийните номера в друга поръчка (при което те се запазват и не се допуска изпозването им
повторно) и без да се премахнат е изтрит редът от поръчката или е оставен на статус “НОВ ЗАПИС”.
При натискане на Ctrl + T и ако статуса на записа е “НОВ ЗАПИС” редът автоматично се маркира като
“ТЕКСТ” като се запазват въведените номенклатурни номера и цени.
Ако е активирано Изписване от картон служител в полето “Монтьор” автоматично се попълва номера на
служителя, от чийто картон се изписват материалите, а статуса на реда става “ОТ КАРТОН МОНТЬОР”.
Също така в горния панел в полето “Налично” се показва наличността от въведения материал в картона на
монтьора.
При въвеждане на пакет (“ЗАДАНИЕ ОТ НОМЕНКЛАТУРА”, “КОМПЛЕКСНА ЦЕНА” или “СМЕС”) , ако
пакета има дефинирани варианти се показва екран за избор на вариант на пакета:

В таблицата се показват и следните колони:
Сума

Общата стойност на операцията, намалена с отстъпката

Валута

Код на валутата, в която се отчита операцията

Монтьор

Код на монтьора извършващ операцията (само при сервизни операции). Код
на монтьор, от чийто картон са изписани материалите.

Монтьор име

Имената на монтьора

Вид

Вид на операцията (труд, стока и т.н.)

Статус

Статус на операцията. Не може да се редактира от потребителя

Обект

Номер на обекта в който се отчита операцията

Коментар

Поле за въвеждане на коментар към операцията (Коментарът се отпечатва на
работната карта, но не и на фактурата)

Вид запис

Използва се за разделяне на записите в поръчката по определени критерии.
Автоматично се записва 0 (първоначално въведен запис) докато състоянието
на поръчката е ОТВОРЕНА, и 1 (допълнително въведен запис) ако състоянието
е друго (например РАБОТИ СЕ). Възможно е въвеждането и на други стойности
ако има нужда от разграничаване на записите по някакъв критерий.

Бр

Номер на бригада, която извършва работата
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Бригада

Име на бригадата, която извършва работата (дава възможност да се избере от
списък на бригадите)

Код на акция

Въвежда се код на акция или на дефект при гаранционни поръчки

Ред

Поредност на извършване (-1 - завършена, 0 - спешна, 1 - първа по ред, 2 след първата и т.н.)

Група операции

Избира се към коя група принадлежи операцията. Групите се дефинират
от въведените операции от тип “ГРУПА ОПЕРАЦИИ”, “ОПЛАКВАНЕ” и
“ЗАДАНИЕ”. Използва се при зададено подреждане във фактурите по “ГРУПИ
ОПЕРАЦИИ”.

№ по ред

Показва поредния номер на записа в поръчката. Не може да се променя ръчно.
Променя се при извикване на “Преподреждане” или чрез влачене с мишката
на реда до желаната позиция. Има значение при зададено подреждане във
фактурите по “ПО РЕД НА ВЪВЕЖДАНЕ”.

Референтна група

Група, към която принадлежи записа, ако е извършено импортиране от
външна програма

Данъчна група

Група за облагане с данъци

Кампания

Промоционална кампания, в която участва артикула

Основание отстъпка

Текст описващ основание за дадена отстъпка

Процент данък

Процент на начислявания данък върху артикула

Цена с данък

Единична цена преди отстъпка с включен начислен данък

Сума с данък

Крайна сума с включен начислен данък

Източник цена

информация за източник на цената

Източник отстъпка

информация за източник на остъпката

Идентификатор

автоматично генериран последователен номер идентифициращ записа

Проверена

Флаг дали е извършена физическа проверка на стоката при изписване.
Стоката не може да бъде изписана, ако за обекта е зададен контрол на
стоките при изписване и не е проверена.

Добавена е възможност за удебеляване в Системни константи за определяне на различните
източници и дали да са удебелени.
Добавено е бързо търсене от всички номенклатури за артикули в поръчката.
Възможност за зареждане в кошница от бързото търсене.
Добавена опция да показва информация и за отделните партиди.
Възможност за бързо търсене артикули по полето „Номер за търсене“.
Добавена справка за продажби на стока към клиента в поръчката
Възможност за директна промяна на цена/отсъпка в поръчка с проверка за права за промяна на
цената.
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Обработка на въведените операции
Обработката на въведените операции от номенклатури (труд, стоки и пакети) се извършва чрез извикване на
Popup менюта от съответния запис или чрез отваряне на специалните форми за работа със стоки и труд.
Менютата за всеки вид операция включват следните функции:
За всички операции
Справка операции

Извежда справка за операциите (добавяне на записа, промяна
на статуса на записа, промяна на цена и количество)
извършени върху текущия запис

Промяна валута (Ctrl + Променя валутата, в която се отчита(т) операцията(ите) (към
U)
тази на поръчката) и преизчислява цената(ите)
Включване в група

Отваря екрана за задаване на принадлежност към група на
избраните операции

За труд (сервизни операции)
Запис на операция
Записва маркираните сервизни операции в таблицата за
(F8)
отчитане на труда
Запис
на
операции
(Shift + F8)

всички Записва всички незаписани сервизни операции в таблицата за
отчитане на труда

Анулиране запис
(Ctrl + A)

Анулира записването на текущата сервизна операция в
таблицата за отчитане на труда

Промяна на количество Променя количеството на записана сервизна операция
(Ctrl + Q)
Промяна цени (Ctrl + P) Променя цената на сервизна операция
Собствени части
(Shift + F9)
За стоки
Изписване (F8)

Взима цена за сервизната операция зададена за сплит 9
(ремонт със собствени части)

Изписва стоките от склада и отпечатва документ за изписване.
Ако дадена стока мине под зададеното минимално количество
извежда предупредително съобщение.

Анулиране изписване
(Ctrl + A)

Анулира изписването на всички маркирани изписани стоки и
нулира количеството в поръчката

Обработка стоки (F7)

Обработва маркираните стоки със статус “Нов запис”,”Има
наличност”, “Няма наличност”

Обработка всички стоки Обработва всички стоки в поръчката със статус “Нов
(Shift + F7)
запис”,”Има наличност”, “Няма наличност”
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Промяна статус

Позволява ръчна промяна на статуса на стоката. Извършва
промяната върху всички маркирани стоки.

Изчисление цена

Прочита наново от картона продажната цена и изчислява
полагаемата се отстъпка за клиента

Промяна цена (Ctrl + P) Позволява ръчна корекция на единичната цена и на
отстъпката
Серийни номера

Показва формата за преглед или избор на серийни номера от
стоката, които се иписват по поръчката. Активно е само ако
за въведения номенклатурен номер е зададено отчитане по
серийни номера.

Картон на стоката (F3)

Извиква картона на стоката

Справка
заместващи Показва на екран списък със всички алтернативни номера за
стоки (Shift + F3)
текущата стока (стоки имащи еднакъв актуален номер с нея,
такива които съотвестват на нея в списъка с алтернативните
стоки и такива имащи подобен номенклатурен номер в
другите складове)
Справка
доставка

поръчка за Показва се ако статусът на стоката е “ПОРЪЧАНА”. Отваря
поръчката за доставка , в която е включена стоката.

За пакети
Запис на пакет (F8)

Анулиране на запис
(Ctrl + A)

Извършва обработка на пакета (Изписват се стоките,
включени в него, и в таблицата за труда се генерират записи
за сервизните операции включени в пакета)
Анулира обработката на пакета

Промяна цена (Ctrl + P) Позволява ръчна корекция на единичната цена и на
отстъпката
Избор вариант

Дава възможност да се избере, кой вариант на пакета да се
използва в поръчката.

Справка рецепта (Ctrl Извежда справка за рецептата, по която трябва да се приготви
+R)
сместта, съобразно въведеното в поръчката количество

За задания от номенклатура
Зареждане на задание Зарежда в поръчката операциите дефинирани в зададнието
(F8)
Избор вариант

Дава възможност да се избере, кой вариант на заданието да се
използва в поръчката.

За акции
Зареждане на труд и Зарежда в поръчката операциите дефинирани в акцията.
части (F8)
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Маркиране
завършена
(Shift + F8)

като Променя флага на акцията за автомобила на True и при
следващи посещения тя не се показва в поръчката.
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Извикване на функции от менютата
Формата за въвеждане на данни по поръчката добавя нова група в главното меню:

Неговата структура е следната.
Поръчка
Промяна данни

Отваря формата за промяна на данни за поръчката.
Формата е същата като за отваряне на нова поръчка.
Ако на потребителя не са зададени права за “Промяна
клиент/автомобил в поръчка”, то той не може да сменя
клиентския номер / номера на шаси на автомобила по
поръчката.

Приключване (F12)

Приключва поръчката

Издаване фактура

Приключва поръчката, отваря формата за фактуриране
и изпълнява функцията Издаване фактура

Издаване сметка

Приключва поръчката, отваря формата за фактуриране
и изпълнява функцията Издаване сметка

Отваряне (Ctrl + A)

Отваря наново приключена поръчка ако не е
фактурирана. Ако е фактурирана, анулирането се
извършва от касиера. Ако поръчката е била
приключена със сметка, отпечатва анулиране на
сметката. Ако поръчката е вътрешна се извършва
сторниране на издадената вътрешна сметка.

Одобряване

Одобряване на създадената поръчка. Отваря прозорец
с информанция: кой е номера поръчка, сплит ,
местоположение (сервиз 1, Сервиз2 и пр.), поле за
нанасяне на забележка, флаг за отбелязване на всички
сплитове , за които ще важи забележката.

Премахване одобрение
Въвеждане
От файл

Дава възможност за зареждане на данни за стоки или
труд от текстови файл с предварително дефиниран
формат.

От Excel

Отваря форма за зареждане на стоки от Excel-ски файл
в клиентската поръчка.
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От кошница
(Shift + F6)

Зарежда в поръчката записаните в кошницата
операции.

Зареждане в кошница

Записва маркираните редове от поръчката в кошницата.

От външни програми
От KSD (Shift+F4)

Зарежда от текстови файл стоки и труд избрани в
каталога на труда на БМВ (KSD)

Запис в Audatex

Изпраща данни за поръчката (номер на поръчка, шаси
и рег.№ на автомобила, номер на щета и данни за
собственика) към системата за оценки на щети Audatex

Зареждане от Audatex

Прочита направената в Audatex калкулация и я
зарежда в поръчката съобразно зададените параметри
за зареждане на калкулации. Ако вече има заредени
операция в поръчката извежда сравняваща форма.

Изпращане към DAT

Изпраща данни за поръчката към системата за
калкулации DAT.

Зареждане от DAT

Прочита направената в DAT калкулация.

Показване DAT

Отваря интерфейса на DAT за калкулиране.

Изпращане
ProfitManager

към Изпраща данни за поръчката, към ProfitManager –
система за приготвяне на бои на Glasurit

Стоки (F10)

Отваря формата за въвеждане на стоки

Труд (F11)

Отваря формата за въвеждане и боработка на сервизни
операции

Калкулации

Въвежда форма за въвеждане и редактиране на
калкулации съгласно условията на договори за
ремонти със застрахователи

Допълнителни данни
Предишен ремонт

Въвеждат се номер на поръчка, дата и километри на
автомобила при предишен ремонт (използва се при
гаранционните поръчки)

Договор ремонт

Ако за клиента има въведени договори за ремонти,
отваря форма за избор на условията по договора, които
ще важат за текущата поръчка

Планиране време

Отваря екрана за задаване на планираните работи
по тип и продължителност, който се използва при
записване на автомобила за посещение
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Оборудване автомобил

Отваря екран за задаване към коя позиция от
конфигурацията на оборудваният автомобил се
включват изписваните стоки/труд.

Прикрепен файл

Извиква форма за прикрепяне на файл към клиентска
поръчка

Прикрепени файлове

Извиква форма , която показва прикрепените към
поръчката файлове

Прихващане аванс

Прихващане на неусвоен аванс от друга продажба
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При извършване на зареждане от файл за всяка стока се проверява дали има нов номер, има подобни
налични стоки в други складове (ако потребителя има право на търсене в другите складове и за текущия
сервиз е зададена опция за търсене във всички складове) или я има във списъците с алтернативни номера
(Наблюдение склад/ Допълнителни данни) (При зададени права за потребителя за търесне в списъците с
алтернативни части) и ако е изпълнено някое от условията се показва екрана за избор на номер, описан в
точката Въвеждане на нови операции по сервизна поръчка.
Също така ако за дадени стоки няма наличност в склада, но има наличност при някой от доставчиците се
извежда съобщение с номенклатурните номера на тези стоки.
Търсене
Труд (F4)

Печат

Отваря формата за търсене на сервизни операции.
Ако е въведен номер на шаси се отваря формата с
нормовремената. Ако за автомобила е въведен индекс
модел се показват нормовремената за въведения
индекс модел, в противен случай първо се показва
страница за избор на индекс модел за автомобила.

Стоки (Shift+F3)

Отваря формата Наблюдение на склад

Пакети (F5)

Отваря формата за търсене на пакети

Работна карта (F9)

Отпечатва работна карта по поръчката като преди
това изисква въвеждане на предполагаемо време на
приключване на работата по поръчката. Ако е зададено
да се извършва разширено планиране на времето.
Изчислява необходимото време за извършване на
зададените сервизни операции и определя очаквания
край на работата. Ако за поръчката не е създаден запис
за планиране на работата предлага да се създаде такъв.

Проформа фактура
(Ctrl + P)

Отпечатва проформа фактура по поръчката

Заявка поръчване

Отпечатва формуляр за заявяване на стоки, включващ
всички позиции в поръчката със статус ЗА
ПОРЪЧВАНЕ

Етикет
части

гаранционни Отпечатва етикети за прикрепяне към подменените
по гаранция части. Етикетите се отпечатват за всички
маркирани редове. В зависимост от стойността на
опцията Двустранен печат гаранционни етикети
(зададена в Настройка->Общи данни) се използва
форма за двустранно или едностранно отпечатване на
листа.

Справки поръчка
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Автомобил (Ctrl + A)

Отваря формата с данните за ремонтирания автомобил

Автомобил още
Вложени
автомобил

стоки Отваря форма показваща информация за вложените
в автомобила стоки, на които е зададено следене
на употреба с функции за проверка на състоянието,
връщане в склада или извеждане от употреба.

Подсещания автомобил Отваря форма, показваща подсещания за даденият
автомобил.
Статус автомобил

Отваря форма с данни за всички отворени поръчки на
автомобила

Идентификация
автомобил

Идентифициране на автомобила по номер на шаси
(само за БМВ и Ровър)

Клиент

Отваря формата с данните за клиента по поръчката

Сплитове

Показва всички сплитове (направления) на поръчката
ако е натиснато, и само текущия сплит ако не е
натиснато

Стоки
Доставка стоки

Отваря форма показваща информация за последните
доставки на стоките, изписани по поръчката

Печалба стоки

Показва форма с информация за себестойността
на вложените в поръчката стоки с възможност за
разрешаване на продажба на стоки под заложения
минимален процент печалба

Гаранционни стоки

Отваря форма, показваща информация за свободното
доставено от основния доставчик количество за стоки
вложени по гаранционни ремонти

Поръчка
Зададена сервизна карта Показва номера на зададената сервизна карта по
поръчката
Щемпеловано време

Извежда справка за отчетеното по поръчката време
работа на монтьорите

Изтрити записи

Отваря форма показваща изтритите от поръчката
записи с възможност за възстановяването им в
поръчката

Справка операции

Отваря форма показваща извършените промени по
поръчката (промяна на клиент и клиентска група,
разрешаване на излизане без издадена фактура)
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Доставни и продажни Отваря форма показваща информация за продажните и
доставни цени на включените в поръчката стоки/труд. Също
цени
така се показва информация за цената в поръчката и за
себестойността на вече изписаните стоки.

Обработка

Прехвърляне
Промяна сплит (Ctrl + N) Прехвърля маркираните операции от поръчката в
зададен нов сплит (направление). При задаване на нов
сплит проверява дали е включен в диапазоните за
номера на поръчки за дадения сервиз и ако не е връща
грешка.
Прехвърляне
друга Прехвърля маркираните операции от поръчката в
поръчка (Ctrl + O)
зададена друга поръчка (със статуса, който са имали
в предишната поръчка) Позволява прехвърляне освен
между поръчките и промяна на сплита в новата
поръчка.
Копиране
поръчка

в

друга Копира маркираните операции от поръчката в
зададена друга поръчка (в новата поръчка те се
появяват със статус като при ново въвеждане)

Цени
Преизчисляване цени
(Ctrl + R)
Преизчисляване
отстъпката

Преизчислява продажните цени и отстъпките на
всички или на маркираните операции от поръчката
на Изчислява

наново отстъпките на
маркираните операции от поръчката

всички

или

на

Промяна на отстъпка

Позволява ръчно задаване на процент отстъпка за
всички или за маркираните операции от поръчката

Промяна валута

Променя валутата, в която се отчитат маркираните
операции (към зададена валута) и преизчислява
цените им. За целта се отваря нов екран където се
задава валутата, видът курс и датата от която да
се използват курсовете за преизчисляване на цените.
Задава се дали да се преизчислят всички записи или
само маркираните.

Подреждане
Преподреждане

Порежда записите в поръчката по начина, по който
ще бъдат подредени във фактурата (в зависимост от
зададената опция за сервиза може да бъдат по Вид на
операцията, номер на обект и номенклатурен номер;
по групи операции или по ред на въвеждане)
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Групиране

Отваря формата за задаване на принадлежност към
група за операциите в поръчката, които още нямат
зададена група

Показване групи

При натиснат бутон - показва операциите в поръчката
подредени по групи и със заглавен ред над всяка
група, при ненатиснат – показва операциите по реда на
въвеждане

Функции
Нова
поръчка
доставка

за Създава поръчка за доставка съдържащи всички стоки
със статус "ЗА ПОРЪЧВАНЕ". Поръчката за доставка
носи същия номер като клиентската поръчка, като ако
вече е имало генерирана поръчка за доставка след
номера се добавя "/1", "/2" и т.н.

Запитване стоки

Генерира запитване за доставка на стоки от избраните
записи или от всички стоки със статус "НОВ ЗАПИС",
"ЗА ПОРЪЧВАНЕ", "Няма наличност" и от текстовите
записи.

Преобразуване текст

Сменя вида операция от "ТЕКСТ" на "СТОКА".
Отваря нова форма за избор на записите, които да
се преобразуват. Използва се когато за съставяне на
оферта са въведени стоки без да им се откриват
картони, а впоследствие трябва да се изпишат на
клиента.

Движение автомобил
Влизане автомобил

При зададена опция за сервиза “Отчитане влизане/
излизане автомобили” - записва автомобила в списъка
за влизане в сервиза. При изключена опция директно
записва Дата на влизане на автомобила към поръчката.
Изисква идентифициране на служителя с магнитна
карта, ако за сервиза е включена опция “Работа с карти
служители”.

Излизане автомобил

При зададена опция за сервиза “Отчитане влизане/
излизане автомобили” - записва автомобила за
излизане от сервиза, като прави проверка дали
автомобилът може да напусне сервиза (дали за
фактурирани всички поръчки или е разрешено
излизането без фактурирана поръчка). При изключена
опция директно записва Дата на излизане на
автомобила към поръчката. Изисква идентифициране
на служителя с магнитна карта, ако за сервиза е
включена опция “Работа с карти служители”.
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Излизане автомобил за При зададена опция за сервиза “Отчитане влизане/
тест
излизане автомобили” - записва автомобила за
излизане за тестово шофиране. При изключена опция
– няма приложение. Изисква идентифициране на
служителя с магнитна карта, ако за сервиза е включена
опция “Работа с карти служители”.

Разрешаване излизане

Разрешава излизането на автомобила от сервиза без да
е издадена фактура по поръчката. Използва се ако е
активирано отчитането на влизането и излизането на
автомобилите

Разрешаване
редактиране

Показва се ако е разрешено излизането на автомбила.
Премахва разрешаването на излизането и позволява
редактиране на съдържанието на поръчката.
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Форма изписване стоки
От формата се въвеждат и изписват стоки по сервизна поръчка.
Формата има три страници:
• Изписване стоки - Показва информация за неизписаните стоки. От тази страница се въвеждат и нови стоки
• Проверени стоки - Показва проверените стоки, които могат да бъдат изписани
• Изписани стоки - Показва данни за изписаните по поръчката стоки и за документите, с които са изписани.
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Изписване стоки
Страницата е разделена на два панела:
Таблица със стоките- Показва информацията за въведените стоки, които още не са изписани. В таблицата се
въвеждат нови стоки и се извикват функции за обработка на въведените записи.
Панел с данни за стоката - Показва основни данни за записа от таблицата, на който е позициониран курсора
- Локация (Местоположение) и данни за количествата - налично резервирано и поръчано.
Въвеждане на нова стока
Съществуват два начина за добавяне на нови стоки по поръчката : ръчно и зареждане от кошница
Ръчно въвеждане
В таблицата се въвежда на ръка номенклатурния
номер на стоката и количеството, което трябва да
се изпише. Програмата проверява дали има стока с
въведения номер, първо в активния склад, а после и в
останалите. Ако не е намерен се извежда съобщение
за грешка.
Зареждане от кошница

Извиква се от Popup Менюто или със Shift + F6. В
поръчката се зареждат всички стоки от кошницата

След въвеждане на стоките програмата проверява наличността в склада и определя статуса на стоката в
поръчката. За по подробно обяснение на механизъма на работа виж Обработка на заявките за изписване.
Обрабока на въведените стоки
Извършва се с извикване на следните функции от Popup Меню
Картон на стоката (F3)
Извиква картона на стоката
Изчисление цена (Ctrl + R)

Изчислява продажната цена и отстъпката на
стоката

Промяна цена (Ctrl + P)

Позволява ръчна корекция на единичната
цена и на отстъпката

Промяна статус

Позволява ръчна промяна на статуса на
стоката.

Обработка операции (F7)

Обработва маркираните стоки със статус
“Нов запис”,”Има наличност”, “Няма
наличност”

Обработка всички операции (Shift + F7)

Обработва всички стоки със статус “Нов
запис”,”Има наличност”, “Няма наличност”

Бележка части (F8)

Генерира и отпечатва документ за изписване
на всички записи със статус “ЗА
ИЗПИСВАНЕ”. Ако в Данни за фирмата
е отбелязан флаг Избор на получател
на стоките се появява поле заредено с
моньторите на сервиза.
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Анулиране на запис

Анулира изписването на стоката, като я
връща в склада

Менюта за пакети
Справка рецепта

Извиква рецептата на пакета
( съдържащите се труд и стоки в него)

Информация за пакет

Показва детайлна информация за пакета,
също така и показва изписаните стоки и
труд
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Проверени стоки
От страницата се показва списък на проверените през мобилно устройство стоки с възможност за
изписването им.
В таблица се показват следните данни за проверените стоки:
Поле
Описание
Номенклатурен номер

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Количество

Проверено количество

Склад

Номер на склад, от който ще се изписва стоката

Склад име

Име на склад, от който ще се изписва стоката

Код потребител

Код на потребител извършил физическата проверка на стоката

Дата и час проверка

Дата и час на извършената проверка

Идентификатор

Автоматично генериран номер иденфициращ записа

Идентификатор ред от
поръчка

Автоматично генериран номер иденфициращ записа в клиентската поръчка, по
който е заявена стоката

С натискане на бутона Изписване се изписват всички проверени стоки от склада на избрания ред.
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Изписани стоки
На страницата се показват данни за документите за изписване, с които са изписани стоките по поръчката, и
за позициите включени във всеки документ

От екрана могат да се извикват следните функции
Анулиране изписване(Ctrl + A)
Анулира документа за изписване ако
е извикана от горната таблица или
изписването на избраната позиция ако е
извикана от долната
Печат копие

Отпечатва копие от документа за изписване
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Избор на сервизни операции
Показва се форма с три страници
Списък - използва се за търсене на желаните операции

Данни - Показва всички данни за избраната операция
Избор модел – дава възможност за избор на индекс модел, за който да се покажат нормовремената

Формата има следния вид:

Изборът на операция може да става по следните начини :
• Въвеждане на началните цифри на операцията в полето "Номер". При въвеждането се филтрират само
операциите започващи със съответните цифри.
• Избор на група и подгрупа от двата списъка в дясната част на формата. В този случай се показват само
операциите от съответната група/подгрупа.
• Допълнително филтриране по описание с въвеждане в реда за филтриране. Ако се търси по част от
описанието трябва да се въведе със знак *, например “*ФИЛТЪР”
• Може да се търси и по име на операцията с натискане на Ctrl+ F в клетката за описание. В този случай
важат общите правила за форматиране на текста за търсене
При първоначално отваряне се показват само основните серизни операции. Ако към дадена операция
(базова) има дефинирани и допълнителни операции, то тя се показва със зелен цвят в списъка. С натискане
на клавиша Enter ( )или със задаване на опцията Базова + допълнителни, в списъка се показва само тази
операция с прилежащите и допълнителни. От този режим се излиза или с махане/изключване на опцията
или с натискане на BackSpace.
При задаване на опцията Всички операции, в списъка се показват и основните и допълнителните
операции, като допълнителните излизат в червен цвят.
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След намиране на съответната операция с двойно натискане с мишката, натискане на Shift + F6 или
извикване на Пренос в кошница от Popup менюто, тя се прехвърля в кошницата.
В страницата “Данни” може да се редактират данните за избраната операция. Подробно описание на
полетата е дадена при Сервизни операции.
Ако е необходимо може да се промени модела, за който се показват операциите с натискане на Ctrl+N
или преминаване в страницата “Избор модел”. Тогава на екрана се показва списък с всички модели и след
натискане на Enter се показват операциите за избрания модел.
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Записване на сервизна операция
При извикване на функцията “Запис на операции” или “Запис на всички операции” се показва следната
форма за избор на монтьор:

Избирането може да стане по следните начини :
Въвежда се кода на мотьора при което курсора се позиционира върху него и след това се натиска Enter.
С мишката или с клавиатурата се избира съответния монтьор от списъка и след това се натиска бутона
.
Два пъти се натиска с мишката върху избрания монтьор.
При избор на монтьор автоматично се избира стенда, но който той работи. Възможно е избирането и на
друг стенд.
Ако е необходимо да се избере повече от един монтьор , то тогава избираме монтьора , натискаме бутон
,
избираме следващият монтьор и отново
след това е необходимо да се избере процента на
изработка на всеки монтьор.
ВНИМАНИЕ !!! Системата прави проверка за 100 % и ако несъвпадат коригира в първият монтьор ако се
редактират втори, трети или всеки следващ.
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Търсене на пакети
Формата се използва за търсене в дефинираните пакети:

В табличен вид се показват всички варианти на пакети. Показани са следните данни:
Поле
Описание
Вид

Вида на пакета (“ЗАДАНИЕ”, “КОМПЛЕКСНА ЦЕНА” или
“СМЕС”

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на пакета

Описание

Описание на пакета

Цена

Продажна цена (ако има дефинирана) за този вариант на
пакета

Индекс модел

За кой индекс модел се отнася вариантът на пакета (не е
задължително да е попълнено)

Марка

За коя марка автомобили е вариантът

Серия

За коя серия (модел) е вариантът

Двигател

За кой вид двигател е вариантът

Забележки

Допълнително описание за този вариант на пакета

Обект

В кой обект е дефиниран пакетът

№ Дефиниция

Пореден номер на варианта на пакета

От редът за филтриране може да се извърши филтриране по всяко от полетата.
След намиране на желания вариант на пакет се натиска бутона Избор, с което избраният пакет се зарежда в
клиентската поръчка.
При натискане на бутона Отказ, формата се затваря без добавяне на пакет в клиентската поръчка.
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Въвеждане операции от файл
Показва се при извикване на функцията Въвеждане / От файл. При отваряне показва списък с дефинираните
формати за импорт на данни от файл.
При избор на формата и натискане на Запис се извършва зареждане на данните от файла в поръчката, от
която е извикана формата.
При натискане на бутона се показва разширения вариант на формата:

Показват се следните данни за избраната структура:
Вид структура
D – отделните полета във файла са
разделени със зададен символ
F – фиксирана дължина на всяко поле
Склад

Името и номера на склада в който, ще се
запишат стоките / на сервиза, в който ще
се запише труда

Име на файла

Името на файла, от който се четат данните
заедно с пълния път до него. Отдолу може
да се избере да не бъде фиксирано име
на файл за цялата система, а името да се
чете от някоя от директориите зададени
в Настрока/Общи данни за конкретния
компютър
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От бутоните могат да се извикат следните функции:
Зареди
Прочита файла и показва записите от него
в таблицата, без да ги зарежда в поръчката
<<Детайли

Връща към
формата

съкратения

вариант

на

Изтрий

Изтирва маркираната дефиниция

Друг формат

Отваря формата за дефиниране на нов
формат за импорт на данни в поръчка.
Дава възможност да се избере дали да
се използва вече дефинираната структура
или да се започне отначало.

При въвеждане на данни за труд в клиентска поръчка от други програми, ако прочетеното клоличество е нула
и в систамата има въведено нормовреме го попълва в поръчката.
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Дефиниране структура на файл за импорт на данни в поръчка
Използва се за дефиниране на структурите на файловете за импорт на данни в поръчките.
Формата има следния вид

нова структура се минава през следните етапи:

При

дефиниране

на

1. Избор на файл, от който се четат данните. Натиска се бутонът Отвори и се избира файла. При това се
показва съдържанието на файла. При натискане на Wrap Text се извършва автоматично пренасяне за да се
показват всички данни на екрана
2. Избор на склад/сервиз, в който да се заредят стоките/ труда
3. Задаване на структурата на файла:
Общи данни:
Текста е заграден с

Избира се с кои символи се задава
текстово поле. Може да бъде:
“ - “FAN COUPLING”
‘ – ‘FAN COUPLING’
нищо - FAN COUPLING
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Излишен символ в кода

Задава се символ, който трябва да
се премахва от номенклатурния номер.
Например ако номерът се изписва ABC
123 XYZ, а трябва да се зареди като
ABC123XYZ, то тогава в това поле трябва
да се въведе интервал

Започни от ред

Избира се от кой ред във файла започва
списъкът на операциите. Използва се
когато в първите редове се съдържа
някаква служебна информация.

Позиция

Задава се от коя позиция нататък започва
първият запис. Трябва да се има предвид
че ако за всички редове е зададено
че започват от по-задна позиция то
въведената тук стойност се добавя към
зададената позиция за всички редове.

Добавяне към кода

Дава възможност пред номенклатурния
номер зареден от файла да се запише
символ(и), т.е. ако се прочете 903233223 в
поръчката да се запише P903233223

Десетичен знак

Въвежда се символа, който представлява
десетичен разделител. Напр. “.” Ако се
изписва 12.34 или “,” ако е 12,34

Избор на формат на файла:

Съществуват два варианта – първият е при разделяне на отделните полета с определен символ (Форматиране с
разделители), а вторият е при фиксирана дължина на всяко поле в текстовия файл (Форматиране с фиксиран брой
символи).

Форматиране с разделители:
Задават се следните параметри:

Разделител

Избира се симвовлът(ите), които отделят
различните полета

Последователните разделители да се Ако е зададено и във файла се срещнат два
третират като един
разделителя един до друг то те се броят за
един.
Позиция за брой записи

Ако във файла изрично е записано колко
реда трябва да се прочетат и програмата
следва да игнорира следващите. Задава се
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начална и крайна позиция и номер на ред,
където е записан броя записи.

Редовете започват от позиция

Задава се от коя позиция на всеки
ред да започва прочитането на данните.
Например може първите символи да са
служебни и да следва да се игнорират

Редовете започват с

Задава се текста намиращ се в началото на
всеки запис ако той е зависещ от пордения
номер на записа. Напр. Line1, Line2 и т.н..
В този случай където се намира номера на
записа се слага [-NR-]

Първият ред е след

Записва се ако има определено означение
покзващо, че след него започват записите
за позициите

Последователност на стойностите

Задава се в кои колони се намират данните
за Номенклатурен номер, Описание и
Количество. Ако някъде има поле,
което съдържа други данни се задава /
неизползвана/

Форматиране с фиксиран брой символи
Задават се следните параметри:

Начало, Край

Задава се първата позиция на реда и
последната позиция за всяко от 3-те
полета : Номенклатурен номер, Описание
и Количество. При това автоматично
се изчислява дължината и се показва
съответстващата стойност за първия
запис

Разделени по редове

Задава се ако за всеки запис има нов ред
във файла. Ако няма разделител между
отделните записи се маха отметката.

Дължина на 1 запис

Задава се дължината в символи на всеки
запис ако във файла те не са отделени като
редов.

При натискане на Декодирай се извършва прочитане на файла на базата на зададената дефиниция и
получения резултат се показва в таблицата данни от файла.
Ако файла е разчетен успешно се натиска Запис и се задава име на дефиницията.
При натискане на Изчисти се изчистват всички настройки за импорта на файла.
При натискане на Изход се излиза без да се запише дефиницията
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Въвеждане на данни от буфер

Представлява междинна таблица за зареждане на данни от външни програми. Показва следните данни:

Наименование

Описание

Идентификатор

Идентификатор на записа

Поръчка номер

Номер поръчка

Сервиз

Сервиз, в който е отворена

Сплит

Направление на поръчката

Служител Код

Код на служител въвел данните

Служител Име

Име на служител въвел данните

Приложение

Име на Приложението , от което са заредени данните

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на артикула

Описание

Наименование на артикула

K-во

Количество

Мярка
Мярка код

номер на мерната единица в системата

Ед.цена

Единична цена. Ако не е зададена, взима тази от системата

Отстъпка

Отстъпка.Ако не е зададена, взима тази от системата.

Обект

Обект, в който ще бъде зареден артикула

Вид операция

Вид на операцията

Дата зареждане

Кога записа е зареден в системата
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Забележки

Поле за свободен текст

Сесия

Поле съдържащо идентификатор на сесия в приложението,
от което са заредени данните

При натискане на бутона Зареждане маркираните записи се зареждат в клиентската поръчка
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Зареждане операции от Excel-ски файл
Показва се при извикване на функцията Въвеждане / От Excel.
Формата има следния вид:

С натискане на бутона
в полето Избор файл се отваря екран за избор на файл от тип .xls, от който да
се заредят стоките.
След избор на файл в Полетата “Номенклатурен №”, “Описание” и “Количество” се предлагат имената на
колоните от файла, от които да се прочетат данните за съответните колони. Ако програмата не е разпознала
правилно структурата, то потребителя може да избере други колони. Задължително е избирането на колони
за “Номенклатурен №”и “Количество”, а за “Описание” може да се избере опцията няма.
В полето обект се избира в кой склад/сервиз се отчитат стоките/труда, които ще се заредят.
Флаг Зар. описание указва дали да се изтегли описанието от файла.
В полето Избор на таблица се показват всички таблици (sheet) във файла и може да се избере, от коя таблица
ще се прочитат данните.След избор на таблица в таблицата Съдържание на файла се показват данните от
избраната таблица.
С натискане на бутона Зареждане се извършва зареждането на записите от файла в клиентската поръчка.
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Зареждане от Audatex и DAT
Извиква се от Сервиз > Списък поръчки > Работа по поръчка > Зареждане > От външни програми >
Зареждане от Audatex/Зареждане от DAT
При първоначално извикване на функцията в поръчката се зареждат данните въведени в Audatex / DAT .
При повторно извикване на функцията се извежда съобщението :

След потвърждение ( Yes) се извежда сравнителна таблица с корекциите :

Действие
Избира се действието , което ще се бъде направено с реда.
Изтрит запис от сравнителната таблица
Това са редове, които фигурират в поръчката, но ги няма в калкулацията от AudaTex / DAT. След
избиране на действие "Изтриване" и натискане на бутон "Обновяване на данни поръчка", ако редът в
поръчката не е обработен, то той ще бъде изтрит.
Добавен запис в стравнителна таблица
Това са редове, които фигугират в калкулацията от AudaTex / DAT, но ги няма в поръчката. След
избиране на действие "Добавяне " и натискане на бутон "Обновяване на данни поръчка", тези редове
ще бъдат добавени в поръчката.
Разлика в Описанието
Оцветява промененото поле в червен цвят при разлика в описанията, количествта или цената между
Car_IS и Audatex / DAT. При избиране на действие "Редакция" се извършва коригиране на съответните
разлики в поръчката
Обновяване на данни поръчка
Бутона изпълнява зададените действия ( при условие че редактираните записи в поръчката не са вече
обработени)
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Въвеждане калкулации разходи по договор за ремонт
От тази форма се извършва калкулирането на разходите за материали при зададени норми на разход на
материали в Настройки-Договори ремонти за клиента по поръчката:

В лявата таблица се показват всички дефинирани норми за разход на материали, дефирани за избраните
условия по договора за клиента по поръчката. С бутона Избиране всички се избират за включване в
поръчката всички зададени норми за разход. Избирането на отделни позиции се извършва чрез двойно
натискане с мишката върху желания ред.Избраният разход се добавя в поръчката, като обекта се определя от
текущия обект (сервиз или склад) за потребителя.
В дясната таблица се показват всички включени в поръчката разходи. Показва се описанието на разхода и
основата на чиято база се изчислява. След въвеждане на стойност в полето Базово кол. Автоматично се
извършва изчисляването на стойностите в полетата Количество, Ед.цена, Отстъпка и Сума. При въвеждане
на Базово кол. на някой от редовете се извършва автоматично попълване и във всички останали редове,
имащи същата основа.
В долния край на таблицата се показва общата сума без ДДС за въведените материали.
Премахването на даден ред става с натискането на бутона в долния край на таблицата.
С натискането на бутона Обработка на записите в поръчката се извършва изписване на стоките от
складовете.
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Избор на условия по договор за ремонт
Формата се отваря автоматично при създаване на нова поръчка за клиент с въведени условия по договор за
ремонт или с избиране на менюто Поръчка-Въвеждане-Договор ремонт от формата Работа по поръчка
В табличен вид се показват всички договорени условия за ремонт, както са описани в Настройки-Договори
за ремонт
Ако за поръчката вече са избрани условия, то редът с избраните условия е маркиран.
Избирането на условия се извършва с двойно натискане на мишката върху избрания ред или с маркиране на
реда и натискане на бутона Избор условия. След избирането на условия в поръчката автоматично се прилагат
зададените цени на труда и отстъпки, отговарящи на зададената в условията клиентска група.
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Оборудване автомобил
Формата се извиква от Работа по поръчка. Използва се за задаване за коя позиция от конфигурацията се
изписват стоките/труда от поръчката.
Формата има следния вид:

В полето Автомобил се показва/въвежда шасито на автомобила, който се оборудва. При отваряне на поръчка
ако има зададена връзка между поръчания нов автомобил и автомобила клиент на сервиза полето се попълва
автоматично.
В полето Склад се попълва автоматично или се избира ръчно в кой склад се отчита новия автомобил.
Полето Oборудване се използва за едновременно задаване на принадлежност към една позиция от
оборудването на автомобила на много редове със стоки/труд. След избор на позиция от оборудване от списъка
и натискане на бутона Попълване в поръчката се извършва задаване на избраната позициия от оборудването
на всички или на маркираните редове от таблицата с позициите от клиентската поръчка.
В таблицата се показват всички позиции стоки/труд от поръчката. За всеки ред в колоната Оборудване може
да се зададе към коя позиция от оборудването на автомобила да се отнесе стойността на изписаната стока/
труд.
С натискане на бутона Запис се извършва запис на избрания автомобил и затваряне на формата. С натискане
на бутона Отказ не се записва шасито на избрания автомобил и се затваря формата.
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Отпечатване проформа фактура
При извикване на печат на проформа фактура се отваря форма за задаване на параметри за отпечатване на
проформата:

Във формата се задават следните параметри:
Поле
Описание
Поръчка

Показва се номера и направлението на поръчката.

Сервиз

Показва се сервиза, от който е отворена поръчката.

Валута

Избира се в каква валута да се изведе проформа фактурата.
Ако не е зададено се използва валутата на сервиза.

Вид курс

Задава се по кой курс да се преизчисляват позициите в други
валути.

Дата

Задава се от коя дата да се ползват валутните курсове.

Сметка

Избира се банковата сметка, която да се покаже на
проформата. По подразбиране е попълнена предпочитаната
сметка за сервиза.

Подреждане по

Избира се в какъв ред да се подреждат позициите
проформата. По подразбиране е зададения тип за сервиза.
Начините на подреждане са описани в Настройки->Обекти.

Всички позиции

Маркира се дали да се включат всички позиции в поръчката
или само обработените (ТРУД със статус ЗАВЪРШЕН,
СТОКИ със статус ИЗПИСАНА и ТЕКСТ).
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Скриване
номенкл.номера

Отбелязва се дали да се отпечатват номенклатурните номера
или само описанието на операциите.

Без междинни суми

Маркира се дали да има междинни суми по видове/групи
операции или не.

Фиксиране валута

Избира се дали операциите в поръчката да се преизчислят
към валутата, в която е отпечатана проформата. Показва се
само ако за сервиза е зададена опцията “Фиксиране валута
при печат проформа”.

При натискане на бутона Печат проформа фактурата се показва на екран.
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Форма Вложени стоки автомобил
Показва данни за вложените в автомобила стоки, за които е зададено следене на употреба. Дава възможност
за проверка на състоянието им, връщането им в склада или извеждането им от употреба.
В таблица са показани следните данни за всички вложени в автомобила стоки:
Описание
Поле
Склад

Склад, в който е налична или последно е била стоката

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Сериен №

Сериен номер на стоката

Място

Място в автомобила, където е вложена стоката

Нови КМ
Нови дни
Нов ост.%
Нова ст-ст
Посл.Ост.ст-ст
Посл.Ост. %
Последни КМ
Последни КМ автомобил
Последни дни
Последна дата

Стойност на стоката при последна проверка на състоянието
й
Остатъчен процент на стоката при последна проверка на
състоянието й
Километри, на които е била стоката при последно
извършване на проверка на състоянието й
Километри, на които е бил автомобила при последно
извършване на проверка на състоянието на стоката
Дни, на които е била стоката при последно извършване на
проверка на състоянието й.
Дата, но която последно е извършена проверка на
състоянието на стоката

Нач.КМ
Макс. КМ
Нач. Дни
Маск. Дни
Начален %
Нач.ст-ст

Предварително
зададени
километри на стоката

максимално

допустими

Дни, на които е била стоката при първо въвеждане в
системата
Максимално допустими дни на стоката
Остатъчен процент на стоката при първоначално завеждане
в системата (100% ако е нова стока)
Стойност на стоката при първоначално завеждане в
системата
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При отваряне на формата автоматично се изчислява новите километри и на тяхна база и новия остатъчен %
и стойност на стоките. Тези стойности може да се коригират от потребителя. При корекция на остатъчния
процент автоматично се преизчислява стойността на стоката.
Позициите, за които трябва да се извърши обработка (проверка състояние, връщане в склада или извеждане
на употреба), следва да се маркират чрез слагане на отметка(и) в първата колона на таблицата.
В полето Забележки се въвежда свободен текст, който да се запише към транзакциите.
Може да се извършват следните операции:
Операция
Описание
Актуализация

Записва новите километри, дни, остатъчен
процент и стойност, в картона на стоката.
Записва текущата дата като дата на
последна проверка на състоянието. Генерира
транзакция със зададените километри
и дни и в стойност на транзакцията
записва обезценката (изхабяването) на
стоката спряма предходната проверка на
състоянието/влагане на стоката

Актуализация и връщане в склада

Извършва актуализация и сваля стоките от
автомобила и ги връща в зададения в полето
В склад склад.

Връщане в склада

Извършва сваляне на стоките от автомобила
и връщане в зададения в полето В склад
склад без извършване на актуализация на
километри, дни, остатъчен % и стойност (т.е.
на база на данните от последна проверка/
влагане).

Актуализация и извеждане от употреба Извършва

актуализация и извежда от
употреба стоките (сваля ги от автомобила без
да ги върне в склад).

Извеждане от употреба

Извършва извеждане от употреба на стоките
(сваляне от автомобила без връщане в
склад), без извършване на актуализация на
километри, дни, остатъчен % и стойност (т.е.
на база на данните от последна проверка/
влагане).

Актуализация и отписване автомобил

Извършва актуализация и маркира, че стоката
е отписана заедно с автомобила (те вече не
са собственост на фирмата)

Отписване автомобил

Маркира, че стоката е отписана заедно с
автомобила (те вече не са собственост на
фирмата)

След извършване на някоя от операциите се извършва опресняване на показаните данни. Операциите
свързани с връщане в склада автоматично генерират запис в поръчката с количество –1 за всяка позиция и
създават документ за изписване с минусови количества за обратно връщане в склада.
Трябва да се има предвид че въвеждането на нови стойности в таблицата не се отразява в базата данни докато
не е сложена отметка на реда и не е извикана някоя от изброените операции.
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Форма Статус на автомобил
Показва данни за отворените поръчки на авомобила. Показва следните данни:
Описание
Колона
Поръчка

Номер на поръчката

В

Вид – (П – поръчка, О – Оферта)

Сплит

Направление на поръчката

Отворена на

Дата на отваряне на поръчката

Приемчик

Служител приел автомобила

Състояние
РИ

Флаг дали е разрешено излизането на
автомобила

Клиент

Име на клиента по поръчката

Фактура

Номер на фактура по поръчката

Сума труд

Стойност на отчетения по поръчката труд

Сума стоки

Стойнос на вложените в поръчката стоки

Ако статуса на дадена поръчка не разрешава излизането на автомобила, то редът се оцветява в червено.
В долния край има два бутона:
Разрешаване
излизане Извиква процедура за разрешаване на
всички
излизане на автомобила по всички
нефактурирани поръчки (Успешното
изпълнение зависи от правата на
потребителя. Ако той има права да
разреши излизането само по някои от
поръчките то се разрешава излизане
само по тях).
Разрешаване
поръчка

излизане Разрешава излизане по маркираната
от списъка поръчка. (Успешното
изпълнение зависи от зададените права
на потребителя)
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Форма Справка доставка стоки по клиентска поръчка
Показва данни за документите за доставка, по които са доставени стоките изписани в поръчката.
Показва следните данни:
Колона

Описание

Склад

Номер на склада, от който е изписана стоката

Номенкл. №

Номенклатурен номер на стоката

Документ

Номер на документа, по който са заведени
стоките

Дата

Дата, на която са заведени стоките

Доставчик

Име на доставчика на стоката
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Форма печалба стоки
Показва данни за себестойността и печлбата на всички изписани в поръчката стоки. При отваряне показва
само записите с печалба под минимално допустимата (определена в Настройка/Обекти/Складове). При
избиране на Показване на всички стоки в поръчката се показват всички изписани стоки в поръчката. В
таблицата се показват следните данни:
Описание
Колона
Номенкл.№

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Кол.

Изписано количество

Ед.Цена вал.

Единична цена във валута

Отст.

Дадена отстъпка

Сума вал.

Обща стойност във валута вкл. отстъпката

Сума лв.

Стойност в лева по фиксинга за деня

Себест.лв.

Себестойност на стоката в лева

% печалба

Процент на печалба
Флаг дали за позицията е разрешена продажба
с печалба под минимално допустимата

Разр.под мин.печалба
Склад
Мин.допуст.%
печалба

Склад, в който се отчита стоката
Минимално допустим процент печалба за
склада

Флаг дали за склада е зададено да се проверява
за изписване под минимално допустимия
Проверка за прод.под процент печалба
мин.% печалба
Ако има стоки с печалба под минималната, за които не е разрешена продажба, то тези редове се оцветяват
в червено.
При натискане на бутона Разрешаване продажба под минимална печалба се извършва разрешаване на
продажбата за всички редове или само за маркираните.
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Форма Справка Гаранционни стоки
Показва данни за стоките в поръчката, вложени по гаранционни ремонти. Показва следните данни:
Описание
Колона
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Количество поръчка Количество, включено в текущата поръчка
Количество други
пор.

Количество, включено в други неприключени
гаранционни поръчки

Свободно количество Показва разликата между доставеното от
основния доставчик количество и заявените
по приключени гаранционни поръчки бройки
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Форма изтрити записи
Показва изтритите от зададената поръчка записи с възможност за възстановяването им в поръчката.
Освен данните показвани в поръчката, в последните колони са показани датата и часът на изтриване на записа
и името на потребителя изтрил записа.
Възстановяването се извършва с извикване на Възстановяване от Popup менюто или натискане на F8. Може
да се възстановят всички изтрити записи или само тези които са маркирани от потребителя.
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Форма доставни и продажни цени
Показва информация за доставните и продажните цени на включените в поръчката стоки и труд. Показва
следните данни:
Описание
Колона
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката

Описание

Описание на стоката

Кол.

Количество по поръчката

Мярка

Мерна единица, в която се отчита операцията

Ед.цена

Единична цена в посочената валута

Валута

Валута, в която е дадена единичната цена

Отстъпка

Процент на отстъпка

Сума вал.

Сума за реда в посочената валута

Сума лв.

Сума за реда в лева

Себестойност лв.

Себестойност на изписаните стоки

Прод.цена лв.

Продажна цена за единица, както е зададена в
картона на операцията в лева

Ст-ст продажни цени Стойност за въведеното
лв.
продажни цени в лева
Дост.цена лв.

количество

по

Доставна цена за единица, както е зададена в
картона на операцията в лева

Ст-ст доставни цени Стойност за въведеното
лв.
доставни цени в лева

количество

по

Обект

Номер на обект, в който се отчита операцията

№ Ред

Пореден номер на реда в поръчката

Идентификатор

Уникално число идентифициращо записа в
поръчката
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Запитване стоки
Използва се за обработка на запитвания за доставка на стоки

Стоките се зареждат в запитването с извикването на функцията Запитване стоки от менюто на формата
Работа по поръчка
При първоначалното генериране за доставчик се избира зададения в картона на стоката основен доставчик
(ако за записа има отворен картон) или зададения основен доставчик за склада. Ако трябва да се избере друг
доставчик за някои от записите се процедира по следния ред : маркират се съответните записи, от десния
списък с доставчици се избира исканият контрагент и се натиска бутона Промяна на доставчик.
В левия списък се показват всички доставчици, за които има стоки по съответната поръчка. В списъка със
стоките се показват само записите за съответния доставчик, а ако е избрана опцията Всички доставчици се
показват всички стоки, които трябва да се доставят по поръчката.
В списъка със стоките може да се коригират всички данни.
С бутоните се извикват следните функции:
Генериране поръчка
Създва поръчка за доставка от всички
записи за избрания доставчик. Следва
да се има предвид че за да се поръчат
частите те трябва задължително да имат
дефинирани номнеклатурни номера. Ако
за някой от записите няма отворен
картон в склада, то програмта предлага
автоматичното му отваряне. В случай че
не се желае автоматично откриване на
картони, то операцията се прекратява и
може картоните на съответните стоки
да се отворят ръчно. След генериране
на поръчката се предлага обновяване
на цените в картоните и в клиентската
поръчка.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 314 от 710

Запитване доставчик

Извиква процедура за прехвърляне
на информация за избраните записи
към доставчика. Необходимо е да
има разработен допълнителен модул за
връзка със системите на доставчиците.
Допълнителна информация за начина на
връзка между системите е достъпна при
поискване.

Обновяване цени в картон

Нанася въведените на екрана доставна и
продажна цени в картоните на стоките.

Обновяване цени в поръчка

Нанася въведената в запитването
продажна цена в съответстващия запис в
клиентската поръчка

Печат

Отпечатва запитване за доставка към
съответния доставчик. Също така
генерира номер на запитването, който
се образува от номера на клиентската
поръчка и номер отразяващ поредността
на запитването в самата поръчка (1,2 и
т.н.)
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Групиране операции
Използва се за задаване на принадлежността на операциите от поръчката към избрана група.

В лявата таблица се показват всички операции, които не са включени в група (при извикване от меню
Групиране) или маркираните операции от поръчката (при извикване от меню Включване в група).
При натискане на бутона
избраният ред се премахва от списъка без да се включва в група.
При натискане на бутона
При натискане на бутона
от потребителя.

избраните от списъка операции се включват в избраната група.
избраните от списъка операции се включват в нова група с име зададено
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Преобразуване текстови записи като стоки
Използва се за промяна на вид операция от "ТЕКСТ" към "СТОКА" и за откриване на картони за стоките,
които нямат картони.
След отваряне на формата се показват всички тексови записи от клиентската поръчка. За всеки запис се
показват и могат да се редактират следните данни:
Склад
Избира се в склада, в който ще се отчита стоката
Номенкл.№

Въвежда се номенклатурен номер на стоката

Описание оригинално

Зарежда оригиналното описание от ценоразписа или
въведеното в клиентската поръчка описание

Описание преведено

Показва въведеното в клиентската поръчка описание

Прод.цена

Задава се продажната цена на стоктат. Ако се въведе нула
се зарежда продажната цена от ценоразписа

Ценова група

Избира се ценова група за стоката

Има картон (не може да се Показва дали вече има отворен картон за стоката
редактира)
Преобразуване

Задава се дали записът да се преобразува в "СТОКА"

От Popup меню се извикват следните функции:
Откриване на картон (F8) Отваря картон на стоката и после показва справка за
стгоката. Активно е само ако стоката няма отворен
картон.
Справка за частта (F3)

Показва картона на стоката. Активно е само ако стоката
има отворен картон

Изключването на записи от преобразуването освен с премахване на отметката в полето Преобразуване е
възможно да се направи и директно с изтриването им от таблицата. Изтриването им от тази форма не
довежда до изтриване от поръчката.
След приключване на редактирането на данните се натиска бутона Преобразуване. Тогава на стоките, които
нямат отворени картони, се създават картони и всички записи маркирани за преобразуване се променят на
"СТОКА".
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Промяна цена

Колона

Описание

Цена Без ДДС

Въвежда се цената без ДДС , програмата
сама калкулира другото поле Цена с ДДС

Цена с ДДС

Въвежда се цената с ДДС , програмата
сама калкулира другото поле Цена без
ДДС

Отстъпка процент

Въвежда се като проценти отстъпка

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 318 от 710

Обработка пакети
Натиска се F8 или натиска се десния бутон и от Popup менюто се избира Обработка Пакет , ако
имаме допълнително дефиниране към пакета.
Показва се следното меню :

В първият таб „Дефиниция пакет“ се вижда предварително какво е дефинирано за този пакет.
Таблицата съдържа следните колони :
Номенклатурен номер - Номер на частта или труда
Описание – Име на стоката или труда
Вид Операция – Тип на операцията (Труд, Стока)
Количество с натрупване
Непреобразувано количество
Тегловен коефициент
Количество - Количество в пакета
Цена - цена на артикула
Дефиниран обект – Обекта от който се изписва
Реален обект – Реалният обект, от който излиза частта
Има създаден артикул – Показва дали този номенклатурен номер съществува в обекта
Наличност в склада - Показва наличното количество.
Втория таб „Дефиниране към поръчката “ позволява да се коригира съдържанието на пакета за
поръчката в която се работи

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 319 от 710

От бутона „Зарежднае позиции“ се извикват всички позиции в пакета, ако не се виждат в полетата
долу. Тук може да се добавят операции (стоки или труд), които да бъдат включени в пакета за
тази поръчка. След като се въведат желаните операции се натиска бутона със зелената отметка
за да се запишат промените в таблицата.
В третия таб „Отчетени операции “ се вижда какво е отчетено от операции и труд в
дефинираният пакет.
За да запишем така дефинираният от нас пакет натискаме Shift+F8 или се натиска десния бутон
и от Popup менюто се избира Директен запис на пакет.
Възможно е ако имаме недефинирани правилно операции да получим следното съобщение:

Което указва, че има стока или операция без да има открит картон. При такова съобщение
следва да се върнем в обработка пакет и да се провери коя от стоките или операциите липсва в
склада/ сервиза, да се смени което е необходимо.
Таб Разделяне към поръчки се използва за да се раздели процентно съотношението на всички
операции и стоки по различни поръчки.
извиква се нов ред, в него последователно се въвеждат : Номера на поръчката, сервиз, сплит ,
процент които ще разпределим в избраната поръчка.
Преминава се на нов ред и се повтаря операцията за следващият номер поръчка (или същият
номер поръчка и различен сплит.)
Когато сме готови с разпределянето по поръчки се натиска бутона "Разпределяне", с това пакета
е разпределен и следва да се изпише във всяка една поръчка.
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 320 от 710

Когато всичко е наред и пакета е изписан нормално това се вижда в реда на поръчката, като
Завършена
Ако има нещо сгрешено в пакета реда за коиригиране е следния :
Десен бутон върху реда със сгрешената стока и от Popup менюто се избира Анулиране на запис
Извършваме необходимите корекции,
Изписваме отново с Shift+F8 или се натиска десния бутон и от Popup менюто се избира Директен
запис на пакет.
Във формата "Обработка на пакет" е добавен Бутон "Няколко монтьори"
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Записване за ремонт

В зависимост от зададената стойност в параметъра “Разширено планиране работа сервиз”, в Данни за
фирмата, се отваря една от двете форми:
• Записване за ремонт (съкратена форма)
• Записване за ремонт (разширена форма)
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Записване за ремонт – съкратена форма
Формата се използва за предварително записване на автомобилите за ремонт, без планиране на необходимото
време за извършването му и разпределяне на дейностите по ремонта по монтьори.

При отваряне на формата се показват записите за седмицата, включваща текущата дата и следващата седмица.
За всеки ден от седмицата се показват:

Броя на записаните автомобили – в горния ляв ъгъл. В зависимост от бройката текста е оцветен в различни
цветове, започващи от зелено през розово към червено.
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 324 от 710

Списък на записаните автомобили, включващ часа и описание на оплакването, заявения ремонт/облужване.
Ако на екрана не може да се покажат всички записвания, в долния десен ъгъл се показва символ означаващ,
че има още записи.
При двойно натискане с мишката върху избрана дата се преминава в режим на показване само на избраната
дата:

В този случай се показват като отделни редове часовете на деня и съответние записвания
Ако има записвания за по-ранни или по-късни часове от показаните, в горния и долния ляв ъгъл се показват
символи, обозначаващи наличието им.
От дневния вид към седмичния се преминава с натискане на бутона Седмичен вид
Добавяне на ново записване става или с двойно натискане на мишката върху избрания час или с натискане
на бутона Ново записване. При това се отваря формата за въвеждане на записването, която има следния вид:

В нея се въвеждат следните данни:
Дата

Дата, за която е записването за ремонт
(попълва се автоматично датата която е
била избрана в календара)
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Час

Записан час (попълва се автоматично
избрания с мишката час)

Състояние

По
подразбиране
е
Записана.
Ако впоследствие клиентът откаже
посещението може да се промени на
Отказана. При отказване от записването
автоматично се записва датата и часът
на отказа.При отваряне на поръчка на
автомобила автоматично се променя на
Приета

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила.
Ако автомобилът е регистриран в базата,
след въвеждането му автоматично се
попълват следващите полета. Допуска се
записване за посещение без автомобилът
да е регистриран в базата данни

Клиент

Име на собственика на автомобила

Модел

Модел на автомобила

Телефон

Телефон за контакт със собственика на
автомобила

Бележки

Описание за какво автомобилът посещава
сервиза

От формата от Popup меню се извикват следните функции :
Търсене на автомобил отваря формата с данните за автомобилите за избор
(Ctrl + A)
на автомобил. Когато потребителя затвори формата за
автомобилите, данните за автомобила (и клиента) се взимат
за записването.

Справка автомобил
(Ctrl + S)

отваря формата с данните за автомобила

Откриване поръчка

отваря нова клиентска поръчка с данните за автомобила и
клиента от записването.

Записванията не може да се изтриват, но може да се променя статуса им. Също така с двойно натискане върху
вече направено записване в дневния вид или в списъка със записванията се отваря екрана с информацията
за записания час, откъдето може да се направят корекции при спазване на следните условия:
• потребителят може да коригира записванията, които той е направил;
• потребителят може да коригира записванията на други потребители, само ако са му зададени права за
“Промяна данни за записан час от друг потребител”.
В Списъка на записаните автомобили се показват всички данни за записаните автомобили. От Popup меню
се извикват следните функции:
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Справка клиент
(Ctrl + S)

отваря формата с данните за клиента

Откриване поръчка

отваря нова клиентска поръчка с данните за автомобила и
клиента от записването.

Прехвърляне за друг Отваря форма за избор на нова дата на посещение в сервиза.
ден
Редактиране
записване

Отваря формата за въвеждане на данни за записването.

В таблицата освен данните от формата за записване се показват и следните колони:
No
Пореден номер на записването в
таблицата за записвания
Сервиз

Номер на сервиза, за който е записването

Кл.номер

Клиентски номер на собственика на
автомобила

Поръчка

Номер на поръчката, която е отворена за
това записване

Дата на отказване/приемане

Дата, когато статуса на записването е
променен на Отказана, или дата и час
когато автомобилът е приет в сервиза

Дата и час записан

Датата и часът, когато е създадено
записването

Записал код

Код
на
записването

потребителя

направил

Записал име

Име
на
записването

потребителя

направил

Дата и час посл.редакция

Датата и часът, когато за последен път е
направена промяна по записването

При избор на записване в седмичния или дневния вид в панела Данни автомобил се показва информация
за автомобила, за който е направено записването.
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Записване за ремонт – разширена форма
Формата се използва за предварително записване на автомобилите за ремонт, включително и планиране на
необходимото време за извършването му и разпределяне на дейностите по ремонта по монтьори. От формата
се въвежда и работното време на монтьорите и приемчиците по отделни дати.
Формата има три страници:
• Седмичен вид – показва броя записани автомобили и информация за натовареността на сервиза по дни.
• Записвания за деня – показва информация за записаните за ремонт автомобили, за натовареността на
сервиза, вкл. и по типове работа. От страницата се извършват и новите записвания на автомобили.
• Добавяне нови дни – от страницата се показва и въвежда информация за работното време на сервиза и на
отделните служители по дати.
От всички страници с натискане на бутона Към разпределение на времето се отваря формата Работа за
извършване – разширена форма.
Седмичен вид

•
На страницата за всеки ден се показва информация за брой записани автомобили и натоварване на
приемчиците и монтьорите.
В горната част на страницата се показва календар включващ две седмици. За всеки ден се показва следната
информация:
• датата
• Записани - брой записани автомобили за приемане през деня
• % приемчици - процент натоварване на приемчиците (от планираното максимално допустимо време за
приемане. Т.е. ако приемчика е на работа 8 часа и е зададено максимален процент време за приемане 80%.
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 328 от 710

То натоварването ще се смята като съотношение между времето за приемане на записаните автомобили към
80% от 8 часа, т.е. 6.4 часа).
• Време сервиз – време в часа, планирано за работа на сервиза за деня
• % сервиз – процент натоварване на сервиза за деня. Изчислява се като съотношение между планираното за
работа време и общото разполагаемо време на всички монтьори в сервиза.
При двойно натискане с мишката върху избрана дата се отваря страницата “Записвания за деня”
позиционирана на избраната дата.
В долната част на страницата се показва таблица с информация за записаните за деня автомобили. При
натиснат бутон Всички записвания за периода се показват автомобилите записани за всички показани в
календара дати. При двойно натискане с мишката върху избран записване се отваря формата за редактиране
на данните за записването. От Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
Справка клиент
отваря формата с данните за клиента
(Ctrl + S)
Откриване поръчка

отваря нова клиентска поръчка с данните за автомобила и
клиента от записването.

Прехвърляне за друг Отваря форма за избор на нова дата на посещение в сервиза.
ден
Редактиране
записване

Отваря формата за въвеждане на данни за записването.

Записвания за деня

На страницата се показва информация за записаните за деня автомобили, общото натоварване на сервиза и
натоварването по видове операции. От страницата се извършва и записването на нови автомобили.
В лявата част е показан графика за деня. За всеки записан автомобил се показват регистрационен номер,
модел и описание на причината за посещение. В зависимост от статуса на записването полето се оцветява,
както следва:
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• бяло – планирано посещение
• зелено – автомобилът е влезнал в сервиза
• червено – отказано посещение
Записването на нов автомобил се извършва с двойно натискане на мишката върху желания час. При това се
отваря екрана за редактиране на записване, който е описан по-надолу.
В дясната част се показва информация за натоварването на сервиза. В първия панел е общата информация
– брой записани автомобили, записано и свободно време за приемане и за работа в сервиза и натоварване
на приемчиците и на сервиза.
Във втория панел има таблица даваща информация за натоварването по типове операции. За всяка операция
се показва – вида й, планираното време за работа, максималното време, разполагаемо по тази операция,
оставащото свободно време и процентът на натоварване. Следва да се има предвид, че ако даден монтьор
може да работи по няколко типа работа то той ще се явява като свободно време във всички типове работи.
Затова е важно да се преглежда и общия процент запълване на сервиза, защото е възможно по отделни типове
работи да има свободен ресурс, но общото свободно време да е малко.
В третия панел се показва информация за избраното записване. Показва се регистрационния номер и
модела на автомобила, име и телефон на собственика. В таблица се показва информация за планираните
работи, а именно : вид на работата, описание на необходимите дейности, предвидената продължителност.
Планираното начало на работата, флаг дали е разпределена на определен монтьор и кода на монтьора, към
който е разпределена.
Редактиране на записването

В него се въвеждат следните данни:
Дата

Дата, за която е записването за ремонт
(попълва се автоматично датата която е
била избрана в календара)
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Час

Записан час (попълва се автоматично
избрания с мишката час)

Състояние

По
подразбиране
е
Записана.
Ако впоследствие клиентът откаже
посещението може да се промени на
Отказана. При отказване от записването
автоматично се записва датата и часът
на отказа.При отваряне на поръчка на
автомобила автоматично се променя на
Приета

Шаси

Шаси автомобил

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила.
Ако автомобилът е регистриран в базата,
след въвеждането му автоматично се
попълват следващите полета. Допуска се
записване за посещение без автомобилът
да е регистриран в базата данни

Модел

Модел на автомобила

Клиент

Име на собственика на автомобила

Кл.№

Клиентски номер на собственика на
автомобила

Телефон

Телефон за контакт със собственика на
автомобила

Реф.№

Референтен номер щета

Бележки

Описание за какво автомобилът посещава
сервиза

От формата от Popup меню се извикват следните функции :
Търсене на автомобил отваря формата с данните за автомобилите за избор
(Ctrl + A)
на автомобил. Когато потребителя затвори формата за
автомобилите, данните за автомобила (и клиента) се взимат
за записването.

Справка автомобил
(Ctrl + S)

отваря формата с данните за автомобила

Откриване поръчка

отваря нова клиентска поръчка с данните за автомобила и
клиента от записването.
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В таблицата Планиране на времето се въвежда информация за планирания ремонт разпределен по видове
операции и с определено приблизително време за извършване на всяка от тях. При първоначално записване на
автомобила се генерират записи за всички типове операции с въведени зададените предварително стандартни
стойности за продължителност. За да се включат към записването трябва в полето описание да се въведе
текст или да се постави отметка на полето Избор. Позициите, които са без отметка не се записват към ремонта
или ако са били записани се изтриват.
В таблицата се показват следните данни:
Поле
Описание
Избор

Ако е отметнато редът се записва в базата данни, ако не е –
не се записва или се изтрива

Пореден №

Определя поредността на извършване на дейностите. С номер
0 винаги е приемането на автомобила. Пренареждането става
чрез преместване на реда с влачене с мишката

Вид работа

От списък се избира какъв тип операция ще се извършва.
Допустимо е наличието на повече от един ред с един и същи
тип операция

Описание

Записва се в свободен текст какво ще се извършва

К-во

Въвежда се количеството в базовата за сервиза единица.
След въвеждане на количество, на базата на въведените
за отделните монтьори ефективности се определя и
приблизителното време в часове, което ще е необходимо за
извършване на операцията

Време часове

Показва се времето в часове, необходимо за извършване
на операцията. При промяна на времето не се извършва
автоматчина промяна на количеството

Начало на работа

Показва се или се редактира планираното начало на работа

Край на работа

Показва се очаквания час за приключване на работата

Разпр.

Ако има отметка, това означава, че вече е определен монтьор,
който ще извърши тази операция

Монтьор №

При разпределена операция се изписва номера на монтьора,
на когото е разпределена

В най-долната част в графичен вид е показано планирането на времето за изпълнение на операциите по
ремонта на автомобила.
При натискане на бутона ОК се извършва записване на автомобила и планираните операции. За по
продължителните операции се извършва автоматично разпределяне по дни.
При натискане на бутона Cancel, екрана се затваря без записване на извършените редакции.
С натискане на бутона Откриване на поръчка се създава сервизна поръчка на база на избраното записване
за ремонт.
Планиране на работното време
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От страницата се извършва планиране на работното време за всяка дата на сервиза, както и на отделните
монтьори и приемчици.
В горния край е показан календар за избор на дата. С почернен шрифт са датите, за които е извършено
планиране на времето.
Под календара се показват общите параметри за сервиза. Ако за деня не е въведено работно време за сервиза
се показва бутон
, при чието натискане се генерира запис с работните времена за деня.
В полетата може да се променят часовете, след което с натискане на бутона Запис се извършва записването
им в базата данни.
В долния край е показан списък с имената на служителите, поле за избор на смяна, в която работи и поле за
показване на типа на служителя (монтьор или приемчик).
В дясно от таблицата има бутони за задаване на различен тип работно време:
Бутон
Описание
На работа

Записва планирано работно време за
избрания служител съобразно зададената
му смяна

Всички на работа

Записва планирано работно време за
всички служители съобразно зададените
им смени

Обща работа

Маркира, че избраният служител ще
извършва обща работа в сервиза през деня

Отпуска

Маркира, че избрания служител е в
отпуска

Болест

Маркира, че избрания служител е в отпуск
по болест
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Обучение

Маркира, че избрания служител е на
обучение

Следва да се има предвид, че за един и същи период не може да се планират две различни работни времена.
Допустимо е да има един тип време преди обяд и друг след обяд. При избиране на вид време, което е свързано
с отстъствие от сервиза програмата пита дали да се изтрият вече въведените работни времена за монтьора
за деня.
В дясната част на страницата в графичен вид е показано планираното работно време по служители. В бяло
е работното време, когато служителя е сервиза. В различни цветове се оцветяват неприсъствените дни и се
изписва какъв тип отсъствие е. От графика може да се променя началния и крайния час на работното време,
както и да се изтрива планираното работно време.
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Работа за извършване
В зависимост от зададената стойност в параметъра “Разширено планиране работа сервиз”, в Данни за
фирмата, се отваря една от двете форми:
• Работа за извършване (съкратена форма)
• Разпределение работа (разширена форма)
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Работа за извършване – съкратена форма
Формата е разделена на две страници:
Планиране работа – показва поръчките разпределени по бригади и по отделни монтьори.
Завършени поръчки и чакащи части – показва информация за поръчките, по които е завършена работата и
за поръчки, които чакат доставката на части.
Планиране работа

Екранът има следния вид:

В таблицата с поръчки по бригади се показват отворените поръчки , разпределени по бригади, които не са
зададени на конкретен монтьор. Оттам с влачене те могат да се зададат на конкретен изпълнител. Задаването
на началото на работата се прави с преместването на операцията, а продължителноста с разтягане на десния
край на операцията. В полето за показване на разпределните работи със син цвят са операциите, които още не
са завършени, а със зелен тези, които вече са завършени. При избор дадена операция за извършване в дясната
таблица се показва информация за поръчката по която е. В полето задаване AW се изчисляват работните
единици, които съответстват на зададената продължителност на операцията (1 AW = 5 мин). С натискане на
бутона Влизане на екрана се показва избраната поръчка.
Завършени поръчки и чакащи части

На екрана в две таблици е показана информация за поръчките, по които е завършена работа и за тези, по които
се чака доставка на части. С двойно натискане на мишката върху избрана поръчка, тя се показва на екрана.
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Разпределение работа (разширена форма)
Формата се състои от две страници:
Разпределение – показва неразпределените операции и графика на монтьорите. От страницата се разпределят
операциите и се отчита извършването им.
Справка за деня – показва информация в табличен вид за всички операции за деня, както и за общото
натоварване и натоварването по видове операции и по монтьори.
Разпределение

На страницата се показват неразпределените операции и графика на монтьорите. От тук се разпределят
операциите и се отчита извършването им
В горния край има поле за избор на дата, за която да се покажат данните. По подразбиране се показва текущата
дата.
В лявата част на страницата се показват всички операции, които не са разпределени. Разпределянето на
операциите по монтьори става по един от следните начини:
• избор на операция и влачене с мишката до желания монтьор. В този случай ако операцията е за деня тя се
разпределя за започване в предварително определеното и време, ако монтьорът е свободен в това време, или
към първото свободно време след определеното.. Ако операцията е била определена за предходен ден, то тя
се разпределя към избрания в графика час.
• Избор на монтьор и час в графика и двойно натискане върху операцията – разпределянето е аналогично
на горното
• Избор на операция и натискане на бутон Разпределяне избран автомобил. В този случай се извършва
автоматично определяне на монтьор и разпределяне на избраната операция, както и на всички други
операции за този автомобил. За извършване на операцията се избира този монтьор, който е с най-малко
натоварване за деня и може да извършва дадения тип операция
• Натискане на бутон Разпредели всички за деня – разпределението е аналогично на горното, но се извършва
за всички неразпределени операции за деня по ред на записаните часове за посещение.
В дясната част се показва графика на всеки монтьор. Цвета на монтьора показва към кой е основния тип
операции, които той извършва. С по-светлия цвят са блоковете от време, през които е планирано монтьора
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да е на работа, а с по-тъмен тези, в които не е на работа. Отделните операции, разпределени към монтьора,
се оцветяват в различен цвят в зависимост от статуса им. Възможните статуси са:
• Планирана – операцията е разпределена към монтьора, но не е започната работа по нея
• работи се – монтьорът работи в момента по тази операция
• прекъсната – монтьорът временно е спрял работа по операцията. В този случай се показва цялото планирано
време за работа, а чак след ново начало се маркира действителното време, в което е прекъснато и се създава
нов блок от време за оставащата част от операцията
• завършена – завършена е работата по операцията
Под графика е дадена легенда за съответствието между статусите и цветовете.
От графика с влачене с мишката на избран блок може да се извършват следните действия:
• преместване на планирана операция към друго време – допустимо е само ако не е започната работа по
операцията
• преместване към друг монтьор - допустимо е само ако не е започната работа по операцията
С извикване от Popup меню се извършват следните действия:
Функция
Описание
Начало на работа

Маркира че монтьора започва работа по избраната
операция. Допустимо е ако всички предхождащи
операции по автомобила са завършени.

Прекъсване на работа

Маркира че монтьора временно прекъсва работа по
операцията.

Край на работа

Маркира, че монтьора е завършил работата по
избраната операция.

Редактиране записване

Отваря екрана за редактиране на записването на
автомобила за въвеждане на допълнителни операции
или редактиране на вече въведените.

Връщане към неразпределени

Връща избраната операция към неразпределените.
Допустимо е само ако не е започната работа по
операцията.

Влизане в поръчка

Отваря клиентската поръчка, по която се извършва
ремонта на автомобила.

Справка за деня

От страницата се показва информация за планираните операции за деня, както и за натоварването на сервиза.
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В лявата част е таблица със всички операции за деня. Показват се следните данни:
Поле
Описание
Описание

Описание на сервизната операция

К-во

Планирано количество по норматив измерено в базовата мерна
единица за сервиза

Време часове

Планирано (или отчетено за завършени операции) време в
часове за извършване на операцията

Начален час

Планиран (или отчетен за започнатите и завършените
операции) час на начало на работа

Монтьор №

Номер на монтьора, към когото е разпределена операцията

Монтьор

Имена на монтьора, към когото е разпределена операцията

Код статус

Код на статуса на операцията (0-Планирана, 1- Работи се, 2 –
Прекъсната работа, 3 – Завършена работа)

Статус

Статус на операцията

Планиране по

Дали планирането е по записване за ремонт или по вече
отворена сервизна поръчка

Клиент

Име на собственика на автомобила

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила

Модел

Модел на посещение

Час посещение

Планиран час за влизане на автомобила в сервиза

Поръчка №

Номер на отворената сервизна поръчка, ако вече има такава
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Сплит

Направление на поръчката

Планирано начало

Предварително планирано начало на работата (попълнено е
само за вече започнати или завършени операции)

Предварително планирана продължителност на операцията в
часове (попълнено е само за вече започнати или завършени
Планирано време часа операции)
Идентификатор

Уникален Идентифкационен номер на записа

Идентификационен номер на основната операция, с която
Идентификатор базова е свързана текущата (попълнено е, когато една операция е
операция
разделена на няколко блока)
В дясната част се показва информация за общото натоварване на сервиза, натоварването по типове операции
и по отделните монтьори.
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Щемпеловане на времето

Щемпеловането се разделя на три вида:
• Щемпеловане по поръчка - отчита се времето за изпълнение на работните операции (продуктивна
работа, взимане на части, обучение и т.н.) по всяка поръчка
• Щемпеловане на работното време - отчита се начало и край на работния ден, обедна почивка, отсъствие
поради отпуск, болест.
• Отчитане на времето за сглобяване и разглобяване поради липса на части
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Щемпеловане по поръчка
Формата има следния вид

Щемпеловането се извършва по следния начин
1. Избира се монтьорът чрез въвеждане на кода му или чрез позициониране върху името му в списъка на
монтьорите.
2. Избира се поръчка, по която ще се отчита времето чрез въвеждане на номера й в полето, или чре избирантео
и от списъка на активните поръчки.(Ако монтьорът работи по определена поръчка, то при избирането му
автоматично се избира съответната поръчка).
Ако не се знае номера на поръчката, а само регитрационния номер на автомобила то с мишката или с Alt + R
курсора се позиционира на полето за търсене по рег. № и се въвежда номера на автомобила. След натискане
на Enter под полето се появява списък на всички отворени поръчки за избрания автомобил. След избиране
на поръчката се натиска Ctrl + A за добавянето й към активните поръчки.
3. Избира се съответния тип време с натискане на номера на бутона (ако е въведен номер на поръчка и е
натиснат Enter), с натискане на Alt и номера на бутона (ако курсора е позициониран на някое от другите
полета) или с натискане с мишката върху бутона.
До всеки от бутоните за щемпеловане се показва отчетеното по съответния вид време за деня в минути.
Ако монтьорът не е щемпеловал начало на работния ден, то при започване на работа по поръчка автоматично
се щемпелова начало на работния ден.
При щемпеловане на начало на работа по друга поръчка автоматично се щемпелова приключване на работата
по друга поръчка.
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Щемпеловане на работното време
Формата има следния вид:

Щемпеловането се извършва по следния начин:
1. Избира се монтьорът чрез въвеждане на кода му или чрез позициониране върху името му в списъка на
монтьорите.
2. Избира се съответния тип време с натискане на номера на бутона (ако е въведен код на монтьор и е натиснат
Enter), с натискане на Alt и номера на бутона (ако курсора е позициониран на някое от другите полета) или
с натискане с мишката върху бутона.
При щемпеловане различно от начало на работа, ако монтьорът работи по поръчка автоматично се отчита
край на работа по поръчка.
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Отчитане на времето за сглобяване и разглобяване поради липса на части

На екрана се въвежда времето необходимо за сглобяване и разглобяване поради липса на части и в списъка
се въвеждат номенклатурния номер и необходимото количество от липсващите части. Ако частта има открит
картон в склада, то в полето описание излиза името на частта. Изборът на поръчката, за която се отчита
времето се извършва в екрана Щемпеловане по поръчка
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Фактуриране

От формата се извършва фактуриране, както и експорт на вече издадените фактури. Има следните страници:
• Нефактурирани сметки - показва всички приключени поръчки, за които не са издадени фактури за
избрания сервиз
• Издаване фактури - От този екран се издават фактурите. Въвеждат се данните за фактурата и се
потвърждава издаването.
• Редактиране на фактури - Може да се допълват редове към фактурата, а също така да се види фактурата
преди отпечатването.
• Фактури - Показва всички издадени фактури. Позволява отпечатването на копия от фактурите, анулиране
на фактури и отпечатване на дневен отчет на касиера
• Експорт към efaktura - показва и експортира фактури към системата за електронно фактуриране efaktura

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 348 от 710

Нефактурирани сметки

От “Списък на сервизите” се избира за кой сервиз да се покажат нефактурираните сметки. При избор на
сервиз автоматично се избира и неговата каса по подразбиране (ако е достъпна за съответния оператор).При
избор на сервиз с номер 0 – “Всички” се показват нефактурираните сметки за всички сервизи.
От “Списък на касите” се избира в отчета на коя каса да се включи фактурата (Показват се само достъпните
за съответния оператор каси).
От списъка на нефактурираните приключени поръчки се избира по коя поръчка да се издаде фактура. От
Popup менюто към таблицата могат да се извикват следните функции
Справка клиент (Ctrl + S) Отваря формата с данните за клиента
Отваряне поръчка (Ctrl Показва на екран формата Работа по поръчка за избраната
+O)
поръчка
С бутона Обнови данни наново се прочита информацията за нефактурираните поръчки (Информацията се
обновява автоматично на всеки 15 секунди).
След позициониране на избраната сметка има три варианта за издаване на фактура:
• Натиска се бутона Издаване фактура за издаване на фактура или Издаване сметка за издаване на сметка с
опциите по подразбиране. Когато има още прилкючени и нефактурирани поръчки за автомобила и за клиента
и ги извежда като информация в следното съобщение :
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• Натискане на бутона Включване към фактура. След натискането му се показва списък с фактурите, които
са в режим на редактиране:
•
• От полето Фактура се избира към коя фактура да се добави поръчката. След избора се натиска бутона
Включване за потвърждаване на добавянето на поръчката към избраната фактура.
• Отива на екрана издаване фактура за задаване на различни опции за издаване на фактурата.
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Издаване на фактури

На екрана се попълват данните необходими за издаването на фактурата.
Най отгоре се показва по коя поръчка се издава фактурата.
След това се избират от списъци съответните реквизити на фактурата.
Полето сметка се попълва при банкови плащания. В него се избира по коя банкова сметка да бъде платено.
Попълването на сметката не променя автоматично вида на плащане.
В полето дата за валутен курс се избира от коя дата да се вземат курсовете на валутите. По подразбиране
е текущата дата.
Във вид валутен курс се задава кой вид курс да се използва. Ако не се въведе се използва вида зададен за
касата.
При издаване на ръчна фактура (виж по-долу) в Направление се избира направлението с което да бъде
фактурата. Може да се използва ако има дефинирано направление без начисляване на ДДС при фактуриране
на освободени сделки или сделки с нулева ставка на ДДС.
След попълване на реквизитите се натиска бутона
. Ако е отметнато Незабавно отпечатване то
на екрана се показва издадената фактура, която след това се отпечатва на принтера. В противен случай се
влиза в екрана редактиране на фактура, където може да се добавят и други редове и след това фактурата да
се запише и отпечата.
При издаване на фактурата, ако в “Данни за фирмата” е отметнато “Показване напомняне автомобил при
фактуриране” и за автомобила по поръчката има въведено напомняне, се извежда екран с напомянето и
питане за изтриването му.
Бутонът Ръчна фактура се използва, когато трябва да се издаде фактура, която не е по конкретна поръчка
на сервиза (например за авансово плащане). Тогава се генерира нова фактура с нулева стойност влиза се в
екрана редактиране на фактура и касиерът въвежда на ръка описанието на стоките / услугите и съответната
им стойност.
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Редактиране на фактури

От екрана може да се променят реквизитите на фактурата. Полето ВОД обозначава ако фактурата е за
вътреобщностна доставка и стоките от нея се включват в декларацията за изпращания по Интрастат. Полето
се попълва автоматично, ако за фактурираното направление на поръчка е зададено, че е вътреобщностна
доставка.
Когато фактурата е без ДДС е необходимо да се въведе основание за неначисляване на ДДС, полето е
списъчно и предоставя избор за основание за освобождаване от ДДС , ако няма съответното описание можем
да го добавим от бутона

.

Системата позволява оторизирани потребители да променят описание във фактура , включително и в
потвърдена фактура.
Ако е необходимо да се променят данните за клиента съществуват следните възможности:
Описание
Клавишна
комбинация
Коригиране на данните за клиента без промяна на името Ctrl + S
му (Отваря екран за промяна на данните за клиента).
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Промяна на името на клиента
- Ако клиентът вече съществува в базата данни (извиква Ctrl + F
се списъка на всички клиенти след което с Ctrl + F може
да се търси по име, идентификационен номер и т.н.). Ако
е известен клиентския номер на клиента то може той
директно да се въведе в полето Клиентски номер

- Ако клиентът идва за първи път (Отваря екран за Ctrl + N
въвеждане на данни за клиента).
В таблицата може да се добавят нови редове към фактурата (за аванси и др.).
Ако основата за начисляване на ДДС се различава от сумата на редовете от фактурата, то тя се въвежда в
полето “Данъчна основа”.
Ако са възникнали разлики поради закръгления то може да се променя крайната сума на фактурата. В
такъв случай ДДС се преизчислява и разликата се отнася в последната позиция от фактурата. Максимално
разрешената корекция е 0.10 лв.
При въвеждане на банкова сметка видът плащане се променя автоматично на “По Сметка”. При избор на вид
плащане “По сметка” автоматично се избира предпочитаната за касата банкова сметка и се попълва срок за
плащане в зависимост от зададените за клиента или общо за системата параметри.
При натискане на бутона Изключване поръчка се отваря екран показващ всички поръчки включени във
фактурата :

С натискане на бутона Изключване се изключват от фактурата избраните/всички поръчки. При натискане
на Затваряне, прозорецът се затваря без да променя фактурата.
С бутона Данни за Интрастат се отваря екран позволяващ въвеждане на данните за фактурата, необходими
за съставянето на декларацията по Интрастат:

Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Страна на получаване

Страна от ЕС, в която се изпраща стоката

Вид сделка

От номенклатура се избира вида на сделката
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Процедура

Избира се процедурата, по която се отчита доставката

INCOTERMS

Избират се условията на доставка

Вид трансп.

Избира се вида на транспорта, с който се изпращат стоките

Нац.трансп.

Избира се националността на транспортното средство, с което се
изпращат стоките

С натискане на бутона ОК се извършва запис на данните и затваряне на екрана.
Прин натискане на бутона Плащания се отваря форма за въвеждане на повече от един начин за плащане :

При избор на поле плащане : "Финансиране " и при свързан арикул се натисне бутон
за Финансови договори.

се извиква формата

Полето Efaktura показва дали фактурата ще бъде изпратена към системата за електронни фактури Efaktura.
При натискане на бутона Запис и печат фактурата се записва и ако за направлението(сплита) е зададено
“Автоматично отпечатване документ” се отпечатва на принтера.
С бутона Отказ операторът може да се откаже от издаването на фактурата, но само ако няма генерирана
фактура с последващ номер.
След запис на фактурата е допустима промяна в данните за клиента само ако потребителя има зададени права
за промяна на фирма в записана фактура и не е минало 14 число на месеца следващ издаването на фактурата.
След промяна на данните фактурата се маркира като неотпечатана и може да се отпечата оригинал с новите
данни.
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Издадени фактури

На екрана се показва списък на издадените фактури от съответната каса.
Анулираните фактури се показват задраскани с червен шрифт. За всяка анулирана фактура има два записа –
един с положителен знак с датата на издаване и един с отрицателен с датата на анулиране.
В таблицата се показват следните колони:
Поле
Описание
Фактура №

Номер на документа (фактура, сметка, вътрешна сметка)

Дата

Дата на издаване на документа

Вид

Вид на документа (фактура, сметка, вътрешна сметка и др.)

Клиент

Име на клиента по фактурата

Плащане

Начин на плащане (в брой, по сметка и др.)

Сума лева

Обща стойност на документа

Поръчка

Номер на поръчка, по която е издаден документа

Сплит

Направление на поръчката

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена поръчката

Вътрешна

При стойност нула документът е продажба на клиент, при нула е
вътрешнофирмен документ

Договор

Номер на договор, на основата на който се издава фактурата
(попълва се при издаване на фактурата)

Референтен №

Референтен номер при клиента (напр. Номер на щета за
застрахователите). Взима се от клиентската поръчка

Анулирана

Флаг дали документът е анулиран

От полето избор период се задава за кой период да се покажат фактурите. Има три възможности:
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Текуща дата

Показва само издадените през деня фактури

Избран период

Показва издадените през зададен период фактури. Ако за
месец се въведе нула, то се показват всички фактури за
зададената година. Ако и за година се зададе нула, то се
показват всички издадени фактури.

От Popup менюто към таблицата могат да се извикват следните функции:
Анулиране (Ctrl + A)
Извършва анулиране на избраната фактура (маркира
я като анулирана). При анулирането се отваря екран
за въвеждане на обяснителен текст за причината за
анулиране. „Анулиране фактура“ се допуска до 14-то
число на следващия месец. Ако анулирането се извършва
в следващия месец, то за дата на анулиране се записва
последната дата от предходния месец.. След анулиране
статусът на поръчката става “ОТВОРЕНА”. Следва да
се има предвид, че при анулирането не се отпечатва
документ и е отговорност на съответния служител да
събере отпечатаните екземпляри от фактурата.

Анулиране с протокол

Издава протокол за анулиране на фактурата. След
издаване на протокола статусът на поръчката става
“ОТВОРЕНА”

Нов оригинал

Позволява печат на нов оригинал на фактурата

Сторниране на документ Сторнира издадена фактура чрез издаване на документ
от вид зададен в Системни константи – Видове
фактури. След сторниране статусът на поръчката става
“ОТВОРЕНА”.
Справка операции

Дава информация ако след първоначалното отпечатване
на фактурата е извършена промяна по данните на клиента

Допълнително от навигационното меню може да се извика “Промяна дата” за коригиране на датата на вече
издадена фактура. Промянате е допустима само ако потребителя има зададени права за промяна на дата
на фактура и не е минало 14 число на месеца следващ издаването на фактурата. След промяна на данните
фактурата се маркира като неотпечатана и може да се отпечата оригинал с новата дата.

С Alt + P или с натискане на бутона
С Alt + D или с натискане на бутона
фактури и вътрешни сметки.
С натискане на бутона
бележки).

може да бъде отпечатано копие на фактурата
се извежда дневен отчет на касиера за издадените

се извежда отчет за извършените продажби със сметки (касови
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Експорт към efaktura
От страницата се извършва генериране на файл за зареждане в efaktura. Страницата се вижда само
от потребители с права за експорт към efaktura. Показват се фактурите от всички каси с флаг за
експортиране, които още не са експортирани.

Избор на директория за запис на файла
Въвежда се директорията, където ще бъде записан експортирания файл. Трябва да се има
предвид, че преди записа цялото съдържание на директорията, включително и
поддиректориите ще бъде изтрито. С натискане на бутона вдясно се отваря екран за търсене и
създаване на директории на компютъра.
Таблица с фактурите
Показва всички фактури за експорт. Показват се същите данни, както и в страницата Издадени
фактури
Експортиране на фактурите
Извършва запис на показаните фактури в избраната директория.
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Финансови договори

Списък :
Съдържа следните полета

Поле

Описание

ID

Идентификатор

Финансова компания

Компанията отпуснала финансиране

Референтен номер

Референтен номер на компанията отпуснала финансиране

Ст-ст

Стойност на сумата по договора

Лице за контакт

Лице за контакт от финансиращата инстистуция

Телефон

Телефон за връзка с лице за контакт от финансиращата
инстистуция

Номер на договор

Номер на договора за финансиране

Дата на изтичане

Дата на изтичане на финансирането

Срок

Срок на договора в месеци

Лизинг

Флаг , указва дали финансирането е лизингово или не

Данни :
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Освен данните от поле списък има допълнителна таблица :
Поле
Описание
Вид плащане

Списъчно поле , указва вида на плащането , Начална вноска ,
Месечна вноска или Крайна вноска

Сума

Показва внесената сума

Дата

Показва датата на внасяне на плащането

ID

Идентификатор на записа
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Плащания фактури

От формата се въвеждат получените плащания по издадените фактури. Когато Car_IS е интегрирана със
счетоводен модул "Счети", тогава плащанията постъпват директно от счетоводния модул.

Панел въвеждане на данни
Въвеждат се данните за полученото плащане. С бутон Запомняне се извършва запис на
данните
Таблица с фактурите по банков път
Показват се следните данни за неплатените фактури:

Фактура №

Номер на фактурата

Дата

Дата на издеаване на фактура

Клиент

Клиент

Сума по поръчка

Сума по поръчката

Платена сума

Платена сума до м,омента

Остатък за плащане

Остатрък за плащане

Поръчка

номер на поръчката

Сплит

Направление на поръчката

Вид плащане

Вид плащане

Рег. №

рег. № автомобил

Клиент №

номер клиент

Референтен №

Референтен номер (номер на щета) по поръчката

Бутон за избор на всички или само на неплатени фактури
При натискане се показват и вече платените фактури.
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Панел за избор на период за показване на въведените плащания
Избира се за кой месец и година да се покажат плащанията
Таблица с хронология
Показва въведените за избрания период плащания
Таблица с информация за плащанията по избрана фактура
Показва всички получени плащания по избраната фактура
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Плащания фактури window

Сума

Фактура

Разпределяне
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Списък с не разпределени суми по клиенти

Списък фактури на клиента
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Изчисляване лихви

От формата се извършва изчисляване на лихви по просрочени фактури

В таблицата Клиенти в просрочие се показва информация за всички клиенти с просрочени фактури. Ако
не е отметнато „Всички клиенти“ се скриват тези клиенти, за които са изсчислени всички лихви до момента
на пълното погасяване на задълженията им.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
Клиент №

Клиентски номер

Клиент

Име на клиента

Сума в просрочие

Обща сума на частта от издадените фактури, която е в
просрочие

Текущо задължение Стойност на задължението на клиента към настоящия момент
Последно плащане

Дата на последно получено плащане от клиента

Последна дата лихва Дата, до която има изчислени лихви
Фиксиран лихвен % Флаг дали за изчисляване на лихвата се използва фиксиран
лихвен % или Основния лихвен процент (ОЛП) плюс
надбавка
Лихвен % / Надбавка Лихвен процент за клиента(при фиксиран лихвен %) или
надбавка над ОЛП
В таблицата Фактури се показват всички фактури за избрания клиент с просрочени задължения. Ако не е
отметнато „Всички фактури“ се скриват тези фактури, за които са изчислени лихви до момента на пълното
им погасяване.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
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Фактура

Номер на фактурата

Дата

Дата на издаване на фактурата

Срок за плащане

Сро за плащане на фактурата

Сума по ф-ра

Обща стойност на фактурата

Платена в срок сума

Платена по фактурата сума преди изтичане на срока за плащане

Сума в просрочие

Остатък, който не е платен до изтичане на срока за плащане

Всичко платена сума

Платена до настоящия момент сума по фактурата

Дължима сума

Дължима към настоящия момент сума по фактурата

Последна дата лихва

Дата, до която има изчислени лихви

Начислена лихва

Сума на изчислените лихви

Дата последно плащане Дата на последно плащане по фактурата

Изключена от
просрочие

Показва дали фактурата е изключена от просрочията

Изкл.от
проср.потребител

Имената на потребителя, който е маркирал фактурата да
не се включва в справката за изчисляване на лихви по
просрочия.

Изкл.от проср.дата

Дата, когато фактурата е маркирана като изключена от
просрочия.

В таблицата Лихви се показва информация за начислените по избраната фактура лихви.
В таблицата се показва следната информация:
Поле
Описание
От дата

Начало на периода, за който е изчислена лихва

До дата

Край на периода, за който е изчислена лихва

Лихвен %

Лихвен процент

Главница

Главница, върху която се начислява лихвата

Лихва

Стойност на изчислената лихва

С натискане на бутона Изчисляване лихва се стартира изчисляване на лихви на всички или само на
избраните фактури на маркирания клиент. При изчисляването се изтриват предишните изчислени лихви.
Могат да се задават следните параметри за начина на изчисляване на лихвите:
Параметър
Описание
До дата

До коя дата се изчисляват лихвите. По подразбиране е
избрана текущата дата

Фиксиран лихвен % Флаг дали за изчисляване на лихвата се използва фиксиран
лихвен % или Основния лихвен процент (ОЛП) плюс
надбавка. Зарежда се от данните на клиента, но може да се
променя.
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Лихвен % / Надбавка Лихвен процент за клиента(при фиксиран лихвен %) или
надбавка над ОЛП. Зарежда се от данните на клиента, но
може да се променя.
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Описи SmartClaim

От формата се изпълняват функции свързани с връзката със системата SmartClaims използвана за
комуникация между застрахователните компании и доверените им сервизи.
Формата е разделена на четири страници:
• Възлагателни писма – преглед и зареждане на информация за възложените ремонти
• Опис на щетата – подробна информация за възложеният ремонт по избраното възлагателно писмо
• Отваряне поръчка – отваряне на нова поръчка или показване на вече отворената поръчка по
възлагателното писмо
• Остойностяване ремонт – оформяне на извършеният ремонт за изпращане към застрахователя
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Възлагателни писма
В табличен вид е показана информация за получените от застрахователите възлагателни писма. Показани
са следните данни:
Поле
Описание
Опис
Поръчка
ИД

Бутон за изтегляне и показване на описа на възложения ремонт.
Бутон за отваряне на нова поръчка по възлагателното писмо или
показване на вече отворената.
Иденитфикатор на възлагателното писмо валиден за конкретния
сервиз.

Оферта №

Уникален идентификатор валиден за системата SmartClaims.

Дата

Дата на възлагателното писмо.

Опис №

Номер на описа на щетата.

Агенция
Рег.№

Номер по системата SmartClaims на застрахователя, възложил
ремонта.
Регистрационен номер на автомобила, който трябва да се
ремонтира.

Марка

Марка на автомобила.

Модел

Модел на автомобила.

Година рег.

Година на регистрация на автомобила.

Поръчка

Номер на поръчка, която е отворена за извършване на ремонта.

Сплит

Направление на поръчката.

Сервиз

Номер на сервиз, в който е отворена поръчката.

Изпратена

Флаг дали е изпратена към системата SmartClaims.

Приключена

Флаг дали ремонта е одобрен от застрахователя и е приключен.

С натискане на бутона Зареждане възлагателни писма се извършва връзка към SmartClaims и проверка за
нови възлагателни писма. След завършване на проверката се извършва обновяване на показаните на екрана
данни.
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Опис на щетата
На екрана се показва информация за възложения ремонт по избрано възлагателно писмо. В табличен вид са
показани следните данни:
Поле

Описание

Описание

Описание на детайла, който трябва да се ремонтира/подмени

Количество

Бройки от детайла

Подмяна

Флаг дали се сменя с нов(1) или се ремонтира(0)

Ремонт (степен)

Степен на ремонт (0 – при подмяна с нов или от 1 до 3 в зависимост
от степента на повреда)

Боядисване

Процент от повърхността на детайла, която трябва да се боядиса

Часове възст.

Допустими часове за възстановяване на детайла

Часове д.м.

Допустими часове за демонтаж/монтаж или смяна на детайла

Часове
боядисване

Допустими часове за боядисване на детайла

Разход боя

Допустим разход на готова боя за детайла

С натискане на бутона Поръчка се отваря нова поръчка по възлагателното писмо или се показва вече
отворената.
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Отваряне поръчка
От екрана се задават параметри за отваряне на поръчка за ремонт по възлагателното писмо. Попълват се
следните полета:
Поле
Описание
Сервиз

Избира се сервиз, в който да се отвори
поръчката (по подразбиране е текущия сервиз
на потребителя)

Сплит

Избира се направление на поръчката
(по подразбиране е направлението по
подразбиране за сервиза)

КМ

Въвеждат се километрите на автомобила
при влизането му в сервиза

С натискане на бутона Отваряне поръчка се създава нова поръчка, тя се показва на екран и номерът й
се записва към възлагателното писмо. В зависимост от настройките на системата в поръчката се зареждат
всички позиции от описа, като оплакване или се зареждат само позициите за нови части като “ТЕКСТ”.
Системата не допуска повторно отваряне на поръчка към едно и също възлагателно писмо.
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Остойностяване ремонт
От формата се извършва оформяне на поръчката за извършеният ремонт във вид за изпращане към
застрахователя. Целта е за всеки ред от поръчката да се укаже вид на извършената дейност и към кой детайл
се отнася.

• Във формата са показани две таблици. В горната Неразпределени позиции по поръчката се показват
всички позиции от поръчката, за които не е зададен ред от описа на щетата, към който се отнасят. В таблицата
освен данните от поръчката има две допълнителни колони:
- Поз в описа – в нея може чрез избор от списък да се избере към коя позиция от описа принадлежи дадената
операция от поръчката. След попълване на стойност в тази колона съответния ред се прехвърля към долната
таблица
- Вид операция “SmartClaims” – показва се и може да се редактира вида на операцията съгласно
номенклатурата на системата SmartClaims. Информационната система автоматично определя вида както
следва :
• За позициите с труд – в зависимост от въведената стойност в полето Група операция в номенклатурата на
сервизните операции и зададената стойност в полето Стойност на Системни константи за съотвената група
(константа № 41 – ВИДОВЕ СЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ).
• За позициите свързани с Калкулиране по договори за ремонт – зададения в договора за ремонт “Тип към
застрах.” за съответната позиция
• Ако не е получена стойност от предишните две точки – за труда се записва “Труд за демонтаж и монтаж”,
за стоките – “Подмяна на части”, а за свободния текст - “Други”
Разпределянето на позициите от поръчката се извършва или с избиране на съответстваща позиция от описа
за всеки ред или с маркиране на всички редове влизащи в дадена позиция от описа, избор на позицията от
описа в полето Позиция на панела Задаване позиция опис и натискане на бутона Задаване позиция. Освен
към конкретна позиция от описа, всеки ред от поръчката може да бъде прикрепен и към позицията “Общи”,
използвана за операции, които не са свързани с конкретен ред от описа (Например боя, която е използвана
за няколко детайла или общи консумативи).
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Промяната на определените видове операция по номенклатурата на SmartClaims се извършва преди
разпределяне на редовете от поръчката по позиции в описа по два начина:
• с избиране на вид операция, за всеки ред, който трябва да се коригира
• с маркиране на редовете, които трябва да се коригират, избор на вид операция от панела Промяна вид
операция и натискане на бутона Промяна.
При извършена грешка при разпределение е възможно чрез маркиране на сгрешените редове в таблицата с
разпределените позиции и натискане на бутона Връщане към неразпределени, те да се върнат в горната
таблица, където е допустима редакцията на вида операция и позицията в описа.
С натискане на бутона Изпращане към Smart Claim се извършва изпращане на така оформените данни
към системата Smart Claim за преглед от застрахователите. Системата не позволява изпращане преди да са
разпределени всички позиции от поръчката.
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Системи Бои

От формата се извършва прочитане на информация за приготвените бои, както и се задават параметри за
зарежддането на информацията в поръчките.
Формата е разделена на две страници:
• Зареждане данни – прочитане на информация за приготвените бои
• Настройки – въвеждане на параметри за зареждане на прочетената информация
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Зареждане данни
От страницата се прочитат данните за приготвените бои

Въведени са два бутона за зареждане от различните системи бои.
В таблицата Смеси се показват всички направени бои, които не са заредени в поръчки.
В таблицата Компоненти се показват отделните компоненти, включени в готовата боя.
С натискане на бутона Зареждане в поръчка се извършва въвеждането на приготвената боя в съответната
поръчка. Ако при приготвянето на боята не е било зададено за коя поръчка е, то се показват допълнителни
полета за избор на поръчка, в която да се зареди боята:

След зареждане на боята в поръчката се дава възможност за показване на клиентската поръчка на екрана за
последваща обработка.
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Настройки
От страницата се въвеждат настройки за зареждане на боите в поръчката. Показва се таблица със следните
полета:
Поле
Описание
Вид

1 – Компонент, 2 - Линия боя

Линия

За коя линия боя се отнася редът

Код на компонент Код на компонент, подаван от ProfitManager
Номенклатурен № Номенклатурен номер, под който се води компонентът в Car_IS.
в склада
Номер, който се използва при формиране на номенклатурния
номер на рецептата при запис от вид 2 – Линия боя.
Коефициент
конвертиране

за Задава се коефициентът, на който се разделя подаваното
от ProfitManager количество, за да се зареди в Car_IS (в
ProfitManager се използват грамове. Затова ако в Car_IS се
отчита в килограми или литри тук трябва да се зададе 1000).

Преизчисляване в Флаг дали количеството трябва да се обърне в литри
литри
съобразно подаваната от ProfitManager плътност (Маркира се
ако отчетността е в литри. Не се маркира ако отчетността е в
килограми)
Редовете в таблицата се попълват автоматично при прочитането на готовите бои от ProfitManager. Ако има
генериран ред без попълени всички необходими данни, то програмата не допуска зареждане на боята в
клиентската поръчка.
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Автомобили

Показва данни за автомобилите клиенти на сервиза.
Формата се състои от четири страници

• Списък автомобили - Показва списък на всички автомобили и основните данни за тях
• Данни за автомобила - На страницата се показват и въвеждат основните данни за избрания автомобил и
основните данни за собственика му.
• Допълнителни данни - На страницата се показват и въвеждат допълнителни данни свързани с автомобила.
• Ремонти на автомобила - Показва извършените ремонти от определена дата до момента на автомобила
разделени по отделни поръчки.
• Пълно досие – Показва всички операции вложени по избрания автомобил
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Списък автомобили
Показва списък на автомобилите и основните данни за тях. Също така от Popup меню могат да се извикват
следните функции:
Филтриране сървър (Ctrl + R)
Показване на формата за задаване на
критерии за филтриране на записите на
сървъра
Премахване филтър сървър (Ctrl + Q)

Премахване на зададения филтър на
сървъра

Акции (F9)

Прехвърляне
на
всички
показани
автомобили в списъка за добавяне към
акциите

Зареждане в клиентски списък (Ctrl + L) Включва маркираните или всички показани
автомобили в текущия клиентски списък
Идентификация (Ctrl + I)

Идентифициране на автомобила по номер
на шаси (само за БМВ и Ровър)

Промяна номер на шаси

Променя номера на шасито за текущия
автомобил. Също така коригира номера
на шаси и във всички поръчки, фактури
и акции за текущия автомобил. Използва
се когато първоначално е въведен грешен
номер на шаси

Прехвърляне данни към друго шаси

Записва зададен номер на шаси във всички
поръчки, фактури и акции за текущия
автомобил. Също така дава възможност
да се изтрие автомобилът от списъка на
автомобилите. Използва се когато даден
автомобил е въведен веднъж с вярното
си шаси и втори път с грешното. Трябва
да се има предвид, че ако по-новите
данни (за дата на последно посещение,
изминати километри, рег.№) са записани
към грешното шаси е възможно да се
прехвърлят данните от вярното и грешното
и после да се извика функция промяна
номер на шаси за въвеждане на верния
номер.

Справка операции

Показваща извършените промени в
данните на автомобила (рег. №, клиентска
група)

В останалите екрани на формата се показват данните за автомобилa, върху който е позициониран курсора.
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Данни за автомобила

От този екран се редактират данните за автомобила
Екранът има следните полета:
Поле Описание / Забележки
Общи
данни

КраткоУникален номер идентифициращ шасито (могат да се използват само
Шаси последните значещи символи от пълния номер на шаси)
Шаси Остатъкът до пълния номер на шасито на автомбилът (незадължително поле)
тип
Двигател
Номер на двигателя
Рег. Регистрационен номер
№
Модел Модел на автомобила (Избира се от списък. Ако моделът не съществува в
списъка с натискане на Ctrl + A или на бутона
може да се отвори форма
за добавяне на модели).
Собственик
Клиентски номер. Попълва се автоматично ако в “Данни за фирмата” е
№ зададен “Клиент.№ автомобили” по подразбиране. При въвеждане на 0 или
натискане на бутона автоматично се отваря форма за въвеждане на данни
за нов клиент. От полето могат да се извикат функциите:
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• Справка за клиента (бутон
) за отваряне на формата Контрагенти и
показване собственика на автомобила
• Търсене на клиент (бутон
) за отваряне на формата Контрагенти и
показване списъка с всички контрагенти

Ползвател
Клиентски номер. Попълва се автоматично ако в “Данни за фирмата” е
№
зададен “Клиент.№ автомобили” по подразбиране. При въвеждане на 0 или
натискане на бутона автоматично се отваря форма за въвеждане на данни
за нов клиент. От полето могат да се извикат функциите:
• Справка за клиента (бутон
) за отваряне на формата Контрагенти и
показване собственика на автомобила
• Търсене на клиент (бутон
) за отваряне на формата Контрагенти и
показване списъка с всички контрагенти

Лице Лице за контакт . Попълва се автоматично ако в “Данни за клиента” е
за
зададено “Лице контакт ” . При въвеждане на 0 или натискане на бутона
контакт автоматично се отваря форма за въвеждане на данни за нов контакт. От
полето могат да се извикат функциите:
• Справка за клиента (бутон
• Търсене на клиент (бутон

) за отваряне на формата Контакти
) за отваряне на формата Контакти

Отговорник
Лице за контакти от страна на клиента, отговарящо за автомобила (Може да
се впише и телефона на лицето)
Личен Ползва се за разграничаване на собсвеността на автомобила
автомобил
Регистрация
и
километри
Дата Дата на първа регистрация на автомобила
1ва
рег.
Посл.посещ.
Дата на приключване на последния ремонт на автомобила (попълва се
автоматично от програмата)
Изминати
Изминати километри при последно влизане в сервиза (Попълва се при
км
отваряне на нова поръчка. Директното попълване от формата е възможно
само при създаване на картона на автомобила.)
Гаранция
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Начало Въвежда
Край

се датата, от която започва гаранционния срок на автомобила

Въвежда се датата, на която приключва гаранционния срок на автомобила

Допълнителни
данни
ИндексИндекс на модела (използва се за избор на каталог на нормовремена)
модел
Код Индекс на цвета на боята на автомобила
на
боята
Код Индекс на цвета на тапицерията
на
тапицерията
Инд. Тип автомобил (използва се за определяне на стандартен номер на сервизна
Модел операция)
Допълн.характ.
При натискане

на бутона се отваря форма за въвеждане на предварително
зададени допълнителни характеристики на автомобила (напр вид скоростна
кутия, климатична инсталация и т.н.)

Данни Показва основните данни за собственика на автомобила. Не могат да се
редактират директно а чрез извикване на Справка за клиента от Клиентски №
за
собственика
Данни
отстъпки
Група Избира се към коя клиентска група принадлежи автомобилът. Групата
отст. определя процентите отстъпки (в комбинация с ценовата група на
съответната операция), които се дават на клиента
Дог.отст.
Номер на договора, на основата на който се дават отастъпки на автомобила
№
Валиден
Срок на договора за отстъпки. С изтичането на срока клиентската група
до
автоматично се връща на “Клиенти”
Попълват се в свободен текст други данни за автомобила
Забележки
Попълва се информация, която да излиза автоматично при следващо
Напмоняне
посещение на автомобила в сервиза (напр. ремонт, който трябва да се
за
извърши и т.н.)
следващо
посещение
Данни отваряне поръчки
Служебен
Флаг - ако е отметнато указва дали автомобила се ползва служебено или не
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СервизСписъчно поле , предлага избор на сервиза в който по подразбиране
автомобила ще бъде ремотниран
Сплит Списъчно поле , предлага избор на направлението (сплита) в което по
подразбиране ще се отвори при създаване на поръчка.
Ако в данните за фирмата е зададено че тя издава и използва магнитни клиентски карти то до номера на
шасито на автомобила се показват два бутона:
Задаване карта
След натискането му през четеца на карти се прекарва
съответната клиентска карта, която се свързва с текущия
автомобил. Ако за автомобила има зададена карта или
прочетената карта е свързана с друг автомобил се извежда
съобщение за грешка
Премахване карта След натискането му през четеца на карти се прекарва
съответната клиентска карта, която е свързана с текущия
автомобил.Ако прочетената карта отговаря на автмобила се
премахва свързването между картата и автомобила, а в
противен случай се извежда съобщение за грешка.
Следва да се има предвид че ако в кода на картата има символи и е превключено на българска клавиатура, то
системата няма да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение че има символи на кирилица. В този
случай следва клавиатурата да се превключи на латиница и да се повтори прочитането на картата
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Допълнителни данни
На страницата се показват и въвеждат допълнителни данни за автомобила

Акции за автомобила
Списък с акциите на автомобила
Съдържа следните полета :
Име
Описание
Код

Уникален идентификатор
автомобила

на

акцията

за

Флаг показва дали акцията за автомобила е
Завършена
завършена или не

Забеллежка
Текстово поле , ако има някакви забележки
по акцията се отразяват тук за конкрентия
автомобил
Абонаментни планове
Показва следните данни за абонаментните планове за автомобила
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Име

Описание

Код

Уникален идентификатор на абонаментните планове за
автомобила

От дата

Начална дата на абонаментните планове

До дата

Крайна дата на абонаментните планове

Описание

Описание на абонаментите планове за автомобила

Кодове на автомобила

Достъп до кодовете на автомобила се дава само след въвеждане на отделна парола. Това става с
маркиране на Показване кодове, след което от оператора се изисква да въведе име и парола с разрешен
достъп до данните за кодовете. След коректното въвеждане полето става маркирано и се показват кодовете на
автомобила. При повторно натискане върху полето или преминаване към следващ запис кодовете се скриват
Показват се следните полета:
Име
Описание
Показване
кодове

Флаг за избор, при отмятане показва кодовете в
последващите полета от групата , когато не е отметнат ,
кодовете са скрити

Код ключ

Код за отключване на ключа за автомобила

Код радио

Код за отключване на радиото на автомобила

Код достъп

Код за достъп до автомобила

Бар код
Служебна информация
Показват се следните данни:
Име
Описание
Дата въведен

Информативно поле за дата на първо
въвеждане в системата на конкретния
автомобил

Въведен от

Име на служителя въвел автомобила в
системата

Последна
редакция

Информативно поле за датата на последна
редкция

Редактиран от Име на служителя въвел корекцията по
автомобила в системата

Подсещания за автомобила
В таблицата се въвеждат информация за периодични дейности свързани с автомобила :
Име
Описание
Вид

Вид на дейността. Избира се от списък.
С натискането на бутона "..." може да се
добави нов вид дейност

На КМ

На колко километри пробег трябва да се
извършва дейността
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На Дни

През колко дни трябва да се извършва
дейността

Последни КМ

Последни километри, на които е извършена
дейността

Последна дата

Последна дата, на която е извършена
дейността

Следващи КМ

Следващи километри, на които трябва
да се извърши дейността (изчсиляват
се от системата на база на въведените в
предходните полета данни)

Следваща дата

Следваща дата, на която трябва да
се извърши дейността (изчсилява се
от системата на база на въведените в
предходните полета данни)

Контрагент
Документ №
Документ Дата
Обща сума
Брой плащания
Сума на следващо
плащане
Дата на следващо
плащане
Забележки

Поле за свободен текст

Направено

Флаг , отчита дали дейността е извършена
или не

Направено дата

Показва датата , когато е извършена

Направено КМ

Показва километрите , на които е извършена

Добавено от

Име на потребителя добавил записа

Добавено на

Дата, на която е добавен записа

Редактирано от

Име на потребителя, който последно е
редактирал данните

Редактирано на

Дата на последна редакция на данните

Когато има подсещания, които са зададени като задължителни (в колоната "Стойност" има попълнено 1)
се появява съобщението за невъведените такива:
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Ремонти на автомобила
На екрана се показва информация за извършените ремонти на автомобила. При влизане в страницата
автоматично се избира да се показват ремонтите до една година назад. Ако операторът желае може да
промени началната дата.

В първата таблица се изброяват поръчките за ремонти и се показват следните данни:
Колона
Описание
Поръчка

Номер на клиентската поръчка

Сплит

Направление на поръчката

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена
поръчката

Километри

Километраж на автомобила при влизане в
сервиза

Дата прикл.поръчка

Дата на приключване на поръчката за
ремонт

Фактура

Номер на издадената фактура

Фактура дата

Дата на издаване на фактурата

Фактура сума

Обща стойност вкл. ДДС на издадената
фактура
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Във втората се показват операциите включени в избраната от първата таблица поръчка. Показват се следните
данни:
Колона
Описание
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на операцията

Описание

Описание на операцията

Кол.

Количество

Монтьор

Код на монтьора извършил операцията

Вид опер.

Вид на операцията

Обект

Име на обекта, в който е отчетена
операцията

И от двете таблици с извикване от Popup менюто на Влизане в поръчка (Ctrl+O) на екран се показва
избраната клиентска поръчка.
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Пълно досие
На страницата се показва таблица включваща всички операции включени в поръчки на избрания автомобил.
В таблицата се показват следните данни:
Колона
Описание
Поръчка

Номер на клиентската поръчка

Сплит

Направление на поръчката

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена
поръчката

Километри

Километраж на автомобила при влизане в
сервиза

Дата прикл.поръчка

Дата на приключване на поръчката за
ремонт

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на операцията

Описание

Описание на операцията

К-во

Количество

Монтьор

Код на монтьора извършил операцията

Вид опер.

Вид на операцията

Обект

Име на обекта, в който е отчетена
операцията

Фактура

Номер на издадената фактура

Фактура дата

Дата на издаване на фактурата

Фактура сума

Обща стойност вкл. ДДС на издадената
фактура

От таблицата с извикване от Popup менюто на Влизане в поръчка (Ctrl+O) на екран се показва избраната
клиентска поръчка.
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Контрагенти

Показва данни за контрагентите на фирмата (доставчици и клиенти).
Формата се състои от пет страници :
• Списък контрагенти
• Данни за контрагента
• Автомобили
• Поръчки
• Допълнителни настройки

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 399 от 710

Списък контрагенти
Показва списък на всички контрагенти във фирмата.

Над списъка има поле Име контрагент. След въвеждане на име или част от името и натискане на Enter се
показват само контрагентите отговарящи на зададеното име. Също така може да се извършва филтриране по
всяка една от колоните в таблицата с контрагентите
От Popup менюто към таблицата могат да се извикват следните функции:
Прехвърляне данни към друг клиентски Записва зададен клиентския номер във
номер
всички автомобили, поръчки, фактури,
записвания за ремонти, клиентски списъци,
където е бил записан текущия клиентски
номер. Дава възможност за изтриване на
текущия клиентски номер от списъка на
клиентите. Функцията се използва, когато
за един и същи клиент е въведен повече от
веднъж в базата и се иска обединяване на
данните под един запис

Зареждане в клиентски списък (Ctrl + L) Включва маркираните или всички показани
клиенти в текущия клиентски списък
Справка операции

Показва извършените промени върху
записа (промяна на име или клиентска
група) и прехвърляне на данни от/към друг
клиентски номер
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Данни

Екрана е разделен на две части:
В лявата част се показват следните данни за избраният контрагент:
Поле
Забележки
Име

Име (Фирма) на контрагента. При промяна на името на клиента
се прави проверка дали той е собственик на повече от един
автомобил. Ако е така, то се извежда предупреждение, защото
ще се промени името на собственика на всички автомобили. Ако
клиентът е маркиран като защитен или е активирана опцията
“Защита имена всички клиенти” и потребителя няма права
за “Промяна име защитен клиент”, то програмата не допуска
коригирането на името на контрагента.

Град

Адрес

Първа част от адреса

Адрес1

Втора част от адреса
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Пощ. Код
Идент.№

Идентификационен номер на контрагента
До полето има два бутона:
BGпри
регистрирани
по
ДДС
лица
копира
Идентификационния номер с добавено BG отпред в полето
Идент.№ по ЗДДС
K - при нерегистрирани по ДДС лица
копира само
Идентификационния номер в полето Идент.№ по ЗДДС

Идент.№ по ЗДДС ДДС номер на контрагента (ако е регистриран по Закона за
данък добавена стойност). В системата е заложена проверка на
ДДС номера на български фирми да включва 9 или 10 цифри
Представител

Име на представителя на клиента (отпечатва се на фактурата)

Управител

Име на управителя (за справочни цели)

Телефон

Основен телефон (отпечатва се върху поръчката)

Допълн.телефони Показват се при отваряне на нова поръчка
Факс
Телекс
E-mail
Група

Избира се към коя клиентска група принадлежи. Групата
определя от кой диапазон ще бъде клиентския номер (при
добавяне на нов клиент) и процентите отстъпки (в комбинация
с ценовата група на съответната операция), които се дават на
клиента

До дата

Дата, до когато клиента е в съответната група. С настъпването на
датата клиентската група автоматично се връща на “Клиенти”

№ договор

Записва се номера на договора за отстъпка с клиента.

Група продаж.

Група по отношение, на която се прави класификация на
продажбите. Стандартно всички контрагенти влизат в група
“Клиенти”, но може да се дефинират нови групи и съответните
контрагенти да се отнесат към тях – напр. Застрахователи,
Сервизи и т.н.

Тип

Списъчно поле, указва типа на клиента ( Физическо лице ,
Юридическо лице, Неопределен)

Доставчик

Флаг дали контрагента е доставчик (дали да се включва в
списъците за избор на доставчик)

Клиент

Флаг дали контрагента е клиент (по подразбиране винаги е
отметнат)
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От страната

Флаг дали доставчика е от страната или от чужбина (при
клиентите няма значение). Използва се за да укаже дали трябва
доставките да се натоварват със зададения процент за разходи
по транспорт и мита.

Преминаващ

Флаг дали е транзитен клиент

Вътрешен

Флаг дали е вътрешен клиент

Корпоративен

Флаг дали е корпоративен клиент

Забележки

Полето позволява въвеждане на допълнителни данни не
указани другаде , специфични за клиента

Подсещане

При въвеждане на текст в полето , то ще бъде изведено при
последващо посещение на клиента в сервиза ( при отваряне
на нова клиентска поръчка с името на клиента без оглед кой
автомобил ще бъде включен ( клиента може да има повече от
един автомобил), ако има въведена и забележка в автомобили
то ще изведе и двете подсещания )

Лични данни

За подробности тук

В дясната част на екрана се показва списък с лицата за контакт и предпочитан начин за контакт
От бутона
бутон)

и

( за повече информация избререте съответния

При добавяне на нов контрагент се проверява дали вече не е въеден контрагнет със същите име, данъчен
номер или БУЛСТАТ и предлага отказ от въвеждането на нов контрагент и показване на вече въведените
данни.
Ако контрагентът е доставчик се показва допълнителна страница Данни доставчици със следните полета:
Поле
Забележки
Сметка
при Номер, който има вашата фирма при доставчика
доставчика
Заглавие
поръчките

на Заглавие, което се отпечатва на формулята на поръчките за
доставка

Забележки към Стандартни забележки, които се отпечатват в поръчките за
поръчките
доставка
Водене
Флаг дали се следят разчетните взаимоотношения с доставчика.
разчетна сметка Виж Склад->Разчети с доставчици
Доставчикът е Избира се с кой склад е свързан доставчика (Т.е. при изпращане на
склад
поръчка към този доставчик тя се изпраща към свързания склад).
За всеки склад може да има само един свързан доставчик.
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Прикрепяне на файл

Формата позволява да бъде прикрепени файлове към контрагент.
Няма ограничение за типа файлове. В описание може да се добави описание към файла.
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Кредитен статус клиент
Формата е разделена на две страници:
• Статус - показва обобщена информация за клиента - кредитния статус към момента, допустимо
надвишаване на лимита, максимално допустим лимит, надвишени лимити , просрочени суми:

• Детайли - показва информация за всички неплатени фактури:
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Създаване контакт с данни на клиента

Формата взима данни от Данни за Контрагента и ги пренася в Контакти
Име

Описание
Ако е избрано
"Мобилен" ,
то посоченият
телефон
на клиента
се записва
в Контакти
като мобилен
телефон в
служебен
контакт ( когато
е избрано
за поле тип
"Юридическо
лице" във
формата Данни
клиент) или
като мобилен
телефон в
Лични данни
( когато е
избрано за
поле тип
"Физическо
лице" във
формата Данни
клиент.
Ако е избрано
"стационарен" ,
то посоченият
телефон на
клиента се
записва в
Контакти като
стационарен
телефон в
служебен
контакт ( когато
е избрано
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за поле тип
"Юридическо
лице" във
формата
Данни клиент)
или като
стационарен
телефон в
Лични данни
( когато е
избрано за
поле тип
"Физическо
лице" във
формата Данни
клиент
Ако е избрано
"Мобилен" ,
то посоченият
телефон на
клиента се
записва в
Контакти като
мобилен в
служебен
контакт ( когато
е избрано
за поле тип
"Юридическо
лице" във
формата Данни
клиент) или
като мобилен
телефон в
Лични данни
( когато е
избрано за
поле тип
"Физическо
лице" във
формата Данни
клиент.
Ако е избрано
"стационарен" ,
то посоченият
телефон на
клиента се
записва в
Контакти като
стационарен
телефон
в служебен
контакт ( когато
е избрано
за поле тип
"Юридическо
лице" във
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формата
Данни клиент)
или като
стационарен
телефон в
Лични данни
( когато е
избрано за
поле тип
"Физическо
лице" във
формата Данни
клиент
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Лични данни

Бутона съдържа три процедури :
Съгласие за обработка - тук се въвеждат съгласията за обработка на личните данни.
Анонимизиране - в тази функция се оганичава вида данни, които да не бъдат достъпни за обработка.
Експорт данни - функцията извежда в електронен вариант данните на клиента.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 409 от 710

Съгласие обработка данни

Вид Обработка
Списъчно поле, избира се вида обработка за който ще се ползват данните
Обхват
Списъчно поле, от него се избира какъв да бъде обхвата на съгласието за обработка на лични
данни
Добавяне
с Бутон Добавяне се добавя настроеното съгласие за обработка на лични данни
За всички данни
Флаг, указва дали ще се ползват всички данни .
До дата
Полето ограничяава по дата съгласието
Вид обрабтка
В таблицата се показват видовете обработка за избрания запис
Вид данни
В таблицата се показват вида данни за обработка
Обхват
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В таблицата се показва обхвата на ползване на личните данни
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Анонимизиране клиент

Анонимизирането на данните е премахването им от базата данни
Флаг Клиент
Указва дали контрагента е клиент
Номер
Номер контрагент
ЕГН
Флаг, указва дали се анонимизира ЕГН
Адреси
Флаг, указва дали се анонимизира адреса
Телефони
Флаг, указва анонимизиране на телефоните на контрагента
Мейли
Флаг, указва анонимизиране на въведен email
Свързан контакт
Флаг, указва анонимизиране на свързаните лица за контакт
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Бутони за потвържение и отказ
При натискане на буток ОК се потвърждават направените промени по анонимизиране, при
натискане на бутон Отказ съответно промените не се запазват.
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Експорт данни

При избиране на тази опция се извличат данните за избрания контрагент и
се експортират в XML файл или електронен вид за предоставяне на клиента,
като програмата извежда диалоговият прозорец за запис на файла .
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Автомобили
Показва списък на автомобилите собственост на избрания контрагент. От екрана с функция от Popup менюто
или с натискане на Ctrl + A може да се отвори формата с данните за автомобилите.
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Поръчки

В първата таблица се изброяват всички поръчки на клиента и се показват следните данни:
Колона
Описание
Дата

Дата на приключване на ремонта

Поръчка

Номер на клиентската поръчка

Сплит

Направление на поръчката

Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена
поръчката

Фактура

Номер на издадената фактура

Дата

Дата на издаване на фактурата

Сума

Обща стойност вкл. ДДС на фактурата

Във втората се показват операциите включени в съответната поръчка от първата. Показват се следните данни:
Колона
Описание
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на операцията

Описание

Описание на операцията

Кол.

Количество

Монтьор

Код на монтьора извършил операцията
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Вид опер.

Вид на операцията

Обект

Име на обекта, в който е отчетена
операцията

С натискане на Ctrl + O или с извикване от Popup – менюто може да се отвори формата Работа по поръчка
за съответната поръчка.
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Допълнителни настройки
От страницата се задават допълнителни параметри за клиента

Поле

Описание

Допълнителни параметри
Име на
латиница

Име на латиница на контрагента , използва се при издаване на
фактура на чужд език.

Сплит по
подразбиране

Списъчно поле , предлага списък на сплитовете, след като е
избрано, на клиента ще се отваря поръчката в избраният сплит.

Цена труд

В полето може да се зададе специална цена на труда за конкретния
клиент. Цената се задава в местна валута за базова единица труд
(съотношението на различните мерни единици към базовата се
задава от Системни константи)

Fleet номер

Въвежда се номер, с който клиента е регистриран в система за
корпоративни клиенти
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Връзка

Въвежда се като свободен текст връзка с клиента (Използва се за
извеждане на справки за свързани лица)

Защитен

Флаг дали може да се променя името на клиента в базата данни
(вижда се само ако потребителя има зададени права за промяна име
на защитен клиент)

Изключен от
анализ склад

При избор на тази опция всички транзакции към този клиент се
изключват от данните за изписванията в ABC и LOIS анализа
на склада (използва се за големи клиенти, за които се правят
отделни поръчки за доставка, за да не се подават излишно големи
обороти от стоките поръчвани специално за тях).

Пром.фирма
поръчка

в Флаг дали може да се променя името и данните на клиента
директно в поръчките и фактурите

Пром.данни
поръчка

в Флаг дали може да се променят данните на клиента (без името)
директно в поръчката

Изпращане
EFaktura

Задава се дали фактурите издавани към този клиент да се
изпращам към системата за електронни фактури.

Задаване карта След натискането му през четеца на карти се прекарва съответната
клиентска карта, която се свързва с текущия клиент. Ако за клиента
има зададена карта или прочетената карта е свързана с друг клиент
се извежда съобщение за грешка.
Следва да се има предвид че ако в кода на картата има символи
и е превключено на българска клавиатура, то системата няма
да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение че има
символи на кирилица. В този случай следва клавиатурата да се
превключи на латиница и да се повтори прочитането на картата
(Показва се ако в данните за фирмата е зададено че тя издава и
използва магнитни клиентски карти.)

Премахване
карта

След натискането му през четеца на карти се прекарва съответната
клиентска карта, която е свързана с текущия клиент.Ако
прочетената карта отговаря на клиента се премахва свързването
между картата и клиента, а в противен случай се извежда
съобщение за грешка. (Показва се ако в данните за фирмата е
зададено че тя издава и използва магнитни клиентски карти.)

Разрешено
излизане

Бутон, показващ дали за клиента може да се разрешава излизане
от сервиза без да е издадена фактура по поръчката (при натиснат
бутон) или не (ако не е натиснат). С натискане на бутона може да
се променя състоянието на флага.

Контрол на плащанията
Начин
плащане

на

Избира се начин на плащане на фактурите, ако в данни за фирмата
е активирано Проверка вид плащане клиенти
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Срок на плащане
(дни)

Въвежда се срок за плащане в дни от датата на издаване
на фактурата. Изчисления срок за плащане се отпечатва на
фактурата.При празен срок на плащане във фактурите не се
отразява краен срок на палщане.

Начало на
отчитане

Ако е избрано "От края на месеца", започва да изчислява срока
на плащане от последният ден на текущият месец, а ако е
избрано " От датата на издаване " съответно от дата на издаване
на Фактурата.

Не плаща

Ако е избрано в страницата данни за клента с червен надпис
се изписва, че клиента не плаща, а също така при отваряне на
поръчка се извежда предупреждение, че клиентът не си плаща
задълженията

Фиксиран лихвен
%

Флаг дали при просрочване на плащания лихвата се изчислява на
база на фиксиран лихвен процент или на основата на основния
лихвен процент (ОЛП).

Срок на
валидност

Полето посочва срока на валидност на договора за отстъпки

Процент/
Надбавка

При фиксиран лихвен процент се въвежда стойността му, а иначе
надбавката над ОЛП.

Кредитен лимит

Задава максимален кредитен лимит

Разрешен % над
лимита

Задава максимален процент превишение на зададеният лимит

Не плаща

Флаг, показва дали клилента плаща или не

Забрана за
фактуриране

Флаг, указва забрана за фактуриране на клиента

Забрана поръчки

Флаг, указва забрана за откриване на поръчка

Разр.проср.

Флаг дали да се разрешава фактуриране/отваряне поръчки
независимо от факта, че клиентът има просрочия над разрешения
за цялата фирма максимален процент на просрочия

Отдалечен достъп
Потребителско Име с което контрагентът се свързва към Web услугите свързани
име
с Car_IS
Парола

Въвежда се паролата, която използва контрагента. За паролата има
значение и регистъра на буквите (главни или малки). В системата
паролата не се записва в явен вид, затова оттук единствено може
да се въведе нова парола ако контрагентът е забравил старата, но
не може да се види старата

Потвърждение Въвежда се втори път паролата, която използва контрагента
на паролата
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Промяна
паролата

на Записва новата парола ако данните в двете горни полета са
идентични. Също така записва и въведеното потребителско име

Членство
Възможност за дефиниране в различни групи ( примерно
кампании и др)
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Аванси

Страницата показва внесените авансите на клиента .
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Контакти

От формата се въвеждат данни за лицата за контакт. Има две страници:
• Списък с контакти - показва списък на всички лица за контакт
• Данни за контакта - показва данните за избраното лице
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Списък контакти

Показва всички лица за контакт. Полетата в списъка са описани в Данни за контакта.

С натискане на бутона Нов контакт се създава ново лице за контакт. С натискане на бутона Изтриване
се изтрива лицето за контакт. С натискането на Създаване на клиент се създава клиент с данните на
контакта.
Ако е натиснат бутона Контакти свързани с клиент и е въведен клиентски номер в полето Свързан
клиент №, то се показват само лицата за контакт, имащи връзка с този клиент
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Данни за контакта
На страницата се показват и въвеждат данните за лицето за контакт

Име
Лични данни

Вид
Обръщение

Пол

Описание
Бутон за обработка на
съгласие за ползване на
лични данни повече тук
Списъчно поле, предлага
избор от вече въведени
стойности в таблицата
Списъчно поле, предлга
избор Неопределен, Мъж
или Жена. Когато изрично
не е зададено

Име
Презиме
Фамилия
Лични контакти
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Град
Пощенски код
Адрес
Страна
Стационарен
телефон
Мобилен телефон
Факс
E-mail
Длъжност
Във фирма
Служебни контакти
Град
Пощенски код
Адрес
Стационарен
телефон
Страна
E-mail
Предпочитан начин на контакт
Личен
Флаг дали да се използват
данните за личен контакт,
ако е избран изкоючва
флага Служебен
Служебен
Флаг дали да се използват
данните за служебен
контакт, ако е избран
изкоючва флага Личен
Канал за контакт
Списъчно поле, предостявя
избор :
GSM
Стационарен телефон
SMS
E-mail
Поща
Връзки с клиенти
Списък , извежда
въведените данни от
Връзка на контакт с клиент
Връзка с други клиенти
Списък , извежда
въведените данни от
Връзка на контакт с клиент
Съгласие за контакт
Списък , извежда
въведените данни от
Съгласие за контакт
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Списък връзки с клиенти
Таблица, показваща връзките на лицето с клиенти ( виж Връзка на контакт с клиент)

Бутон

- създава нова връзка на контакт с клиент

Бутон

- редактира маркираният ред

Бутон

- изтрива маркираният ред

Списък връзка между контакти
Таблица, показваща връзките между отделните лица ( виж Връзка между контакти)

Бутон

- създава нова връзка между контакти

Бутон

- редактира маркираният ред

Бутон

- изтрива маркираният ред

Списък съгласие за контакт
Таблица, показваща съгласията за контакт

-

Бутон
- извиква съобщение
генерира за всички видове контакти,
при бутон
Бутон

при бутон

се

се извиква форма Съгласие за контакт.
- редактира маркираният ред
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 428 от 710

Бутон

- изтрива маркираният ред
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Връзка на контакт с клиент
От формата се въвежда информация за връзката между лице за контакт и клиент

Име
Описание
Клиентски Показва клиентският номер
номер
в системата, от бутоните
отстрани се извиква
форма Клиенти, избира се
съответният клиент и бутон
Вид на
връзката

Списъчно поле, предоставя
избор :
Идентични
Служител
Работодател
Бизнес партньор
Пирятел
Родител
Син/Дъщеря
Съпруг(а)
Забележки Допълнително текстово
поле, може да се въвежда
свободен текст за
забележка.
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Връзка между контакти
От формата се дефинира връзката между две лица

Име
Свързан
контакт

Описание
Показва номера на контакта
(ИД) от бутоните до него
може да се извади списъка с
вече наличните контакти, да
се избере от спиъка и след
като се затвори полето ще
върне номера на контакта.
Вид на
Списъчно поле, предоставя
връзката избор :
Идентични
Служител
Работодател
Бизнес партньор
Пирятел
Родител
Син/Дъщеря
Съпруг(а)
Забележки Допълнително текстово
поле , може да се въвежда
свободен текст за
забележка.
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Съгласие за контакт

От формата се въвежда информация за предоставеното съгласие за контакт

Име
Канал за връзка

Вид

Съгласие за
използване на
канала

Описание
Списъчно поле , предоставя
избор :
GSM
Стационарен телефон
SMS
E-mail
Поща
Може да бъде Личен или
Служебен. (Примерно ако
е избран канал GSM и вид
"Служебен" ще вземе номера
на служебния GSM заведен в
системата)
Може да заема стойности Не
или Да.
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Допълнителни данни

На страницата са показани допълнителни данни за контактите.

Име
Описание
Рожденна дата
Дата на раждане
ЕГН /ЕНЧ
ЕГН или Чуждестранен номер
Език
Език на комуникация
Данни за самоличност
Вид документ
Лична карта или паспорт
Док.№
Номер на документа
Док., издаден от
Орган Издал документа
Документ издаден Дата на издаване
на
Документ
Срок на валидност
валидност
Шофьорска книжка
Издадена от
Орган издал документа
Дата на издаване Дата на издаване
Валидност
Срок на валидност
Разширен адрес
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Допълнителен
адрес
Име улица
№
Допълнение
Име къща
Апартамент
Други
Данъчен номер
Инвалиден номер
Вид покупка
автомобил
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Сервизни операции

От формата се въвеждат данни за сервизните операции. Състои от две страници
• Списък на сервизните операции - позволява търсене и избиране на сервизни операции
• Данни за сервизните операции - показва данните за избраната сервизна операция
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Списък на сервизните операции
Екранът се използва за наблюдаване на номенклатурата на сервизните операции, а също така и за зареждане
на операции в кошница независимо от модела на ремонтирания автомобил.

На екрана се показват следните полета:
Списък на сервизите - показват се всички сервизи, до които има достъп оператора. Търсенето на сервизна
операция се извършва в този сервиз, на който е позициониран курсора.
Поле за въвеждане на номер на сервизна операция - въвежда се текст за търсене на сервизна операция /
операции отговарящи на даден критерий. Виж. Форматиране на текст за търсене.
Поле Незабавно търсене - ако е сложена отметка върху полето, търсенето се извършва при въвеждането на
всеки символ от номера на операцията.
Бутон Търси - при натискането му стартира търсенето по зададения критерий. Същото действие има и
натискането на Enter при въвеждане на номер на сервизната операция.
Списък на сервизните операции - показва всички сервизни операции отговарящи на зададения критерий.
При позициониране върху избрана операция и показване на страницата Данни се показват данните за
съответната операция.
От Popup менюто на таблицата се извикват следните функции:
Пренос в кошницата (Shift + прехвърля
операцята,
върху
F6)
позициониран курсора в кошницата
Изтриване (Ctrl+Del)

която

е

Изтрива
операцията
от
номенклатурата
(Допустимо е само ако няма обработени
сервизни
операции
със
съответния
номенклатурен номер)
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Справка операции

Справка за извършените операции върху записа
(добавяне на записа, промяна на ценовата група)
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Данни за сервизните операции

На екрана са показани следните данни
Номенкла.№ - Номер на сервизната операция.
Наименование на оригиналния език и на български. При въвеждане на оригиналното наименование то
автоматично се копира и в наименование на български.
Вид операция - в това поле се задава вида на операцията (напр. AW, AW авторепаратура, час и т.н.). Когато
е зададен тип на операция, полетата за мерна единица и ценова група и таблицата за цените не се показват,
а се използват данните за съответния вид.
Количество - въвежда се количество, което се използва ако не е дефинирано за конкретния модел. Ако
количеството е нула, то при зареждане на съответната операция операторът ръчно задава количество.
Мерна единица – попълва се мерната единица на операцията (ако не е зададен вид операция)
Ценова група – попълва се към коя ценова група принадлежи операцията (за изчисляване на цените и
отстъпките) (ако не е зададен вид операция)
Група операция – определя към кой тип труд принадлежи сервизната операция
Клас операция - задава се:
Основна - стандартен тип операция
Базова - операция за която има дефинирани допълнителни сервизни операции.
Допълнителна - операция, която е допълнителна към дадена основна операция.
Базова операция - за допълнителните операции се задава кодът на базовата операция.
Таблица с цените – въвеждат се различните цени за сервизната операция (ако не е зададен вид операция).
При коригиране на базовата цена автоматично се изчисляват и другите цени. Също така може да се извиква
справка за извършените промени на цените от Popup меню.
Списък на моделите - в таблицата се показва индексът на съответния модел и количеството мерни единици,
които му съответстват. При зареждане на операция за съответния модел се използва зададеното в тази таблица
количество.
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Бутонът
се използва за дефиниране на нови сервизни операции. След натискането му
се въвежда номер на новата операция, тя се добавя в номенклатурата и се показва на екрана за въвеждане
на данните за нея.
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Видове труд

От формата се дефинират различните видове сервизни операции
Формата има две страници:
Списък - показва списък на всички дефинирани видове труд. Също така от списъка може да се извика
функция справка операции, показваща извършените промени за избрания запис.
Данни - показва данните за избраният вид труд. На този екран се въвеждат наименованията на вида труд,
мерната единица, в която се отчита, ценовата група, валутата, в която е определена цената, и таблица за
продажните цени.
Добавянето на нов вид труд се извършва от екрана "Данни" с натискане на бутона Нов вид труд. След това
се задава кода на вида труд. После се въвеждат следните данни:
Наименование на оригиналния език и на български
Мерна единица – попълва се мерната единица на вида операция
Ценова група – попълва се към коя ценова група принадлежи вида операция (за изчисляване на цените и
отстъпките)
Валута – код на валутата, в която се задават цените
Таблица с цените – въвеждат се различните цени за вида труд. Също така може да се извиква справка за
извършените промени на цените от Popup меню.
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Акции
От формата се въвеждат данни за акциите на автомобилите – описание на акцията, части и труд включени в
нея и автомобили, на които трябва да се извърши. Също така се извеждат и справки за извършените акции.
Формата има два екрана:
• Акции – съдържа общи данни за акциите. От него се извеждат и справките за извършените акции
• Данни за акциите – въвеждат се допълнителните данни за избраната акция
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Общи данни

От екрана могат да се изпълняват следните действия:
• въвеждане на нова акция

• добавяне на автомобили от базата данни към акцията
• ръчно добавяне на автомобил към акцията
• коригиране на статуса на акцията за конкретен автомобил
Въвеждане на нова акция

Добавя се нов ред в списъка на акциите. Въвеждат се следните данни:
• Код на акция – Уникален идентификатор на акцията
• Наименование – Кратко описание на акцията, което излиза на поръчката и на сметката
• Начална дата – Дата, на която е въведена акцията (генерира се автоматично)
Ако е необходимо се въвеждат допълнителните данни за акцията в екрана Данни за акцията.
Добавяне на автомобили от базата данни към акцията

С филтриране се избират желаните автомобили от от формата Автомобили. След това от Popup менюто се
извиква Акции (F9) с което се отваря формата акции и показаните автомобили се зареждат в списъка на
автомобилите, които ще се добавят в акцията. Ако някой от автомобилите не трябва да се включва, то той
се маркира. След това от Popup менюто или с натискане на Ctrl + А автомобилите се добавят към текущата
акция (тази, на която е курсора в списъка с акциите).
Ръчно добавяне на автомобил към акцията

Автомобили могат да се добавят и директно в списъка на автомобилите включени в текущата акция. Това
става с добавяне на нов ред и изписване на краткото шаси на автомобила.
Коригиране на статуса на акцията за конкретен автомобил
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В списъка на автомобилите включени в акцията има колона Зав. , която отразява дали акцията е извършена
на съответния автомобил.
Извеждане на справки за акциите

Има два вида справки, които се извикват от навигационното меню:

• Подробна справка – извежда на отделен ред данните за акцията, после изброява стоките и труда включени
в акцията и след това дава списък на автомобилите към акцията. Може да се избира дали да се показват
акции, които са извършени на всички автомобили.
• Съкратена справка – извежда номер и описание на акциите и списък на автомобилите включени в акцията
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Данни за акцията

От този екран се въвеждат следните допълнителни данни за акцията:
• Описание – допълнителни записки към акцията. Излизат като коментар към акцията в поръчката
• Списък на операциите включени в акцията – изброяват се сервизните операции, които трябва да се извършат
и стоките, които да се вложат. Съдържа следните колони
Колона
Описание
Номенклатурен №

Номенклатурен номер на операцията. След въвеждането му програмата
автоматично попълвa всички останали полета освен количество. Ако не се намери
операция с въведения номенклатурен номер се предлага добавянето му към
номенклатурата на стоките (ако служителя е складов работник) или на сервизните
операции. Обектът, в който се записва новата операция е текущия склад/ сервиз за
потребителя.

Вид операция

Показва дали е Стока или Сервизна операция

Обект

Показва обекта, в който се отчита операцията

Описание

Описание на операцията

Кол.

Количество, което трябва да се вложи

Забележки

Важи за съответната операция от списъка. Попълненият текст излиза като коментар
към позицията в поръчката
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Нормовремена

Формата се използва за въвеждане и редактиране на каталозите на труда (сервизните операции) за различните
модели.

От списъка с моделите се избира моделът за който трябва да се добавят или редактират сервизни операции.
Добавянето може да се извършии по два начина:
1. Копиране от каталога на друг модел. В този случай от списък се избира модел, от който се копират данните.
След това се въвежда Коефициент времена. Всички нормовременна от първия модел ще бъдат умножени по
този коефициент и закръглени към най-близкото цяло число при записването им във втория модел. Например
ако една операция е с количество 3 и сме въвели коефициент 1.3 тя ще се запише със количество 4. После се
натиска бутона Коприане данни. Ако за модела има данни за различни години на производство се появява
таблица, от която се избира за коя година на производство да се копират данните и след това се натиска
долния бутон Копиране данни за извършване на копирането. При копиране от друг модел данните за вид
боя се взимат от стария модел, а въведената стойнос във вид боя се игнорира.
2. Копиране от списъка с дефинираните сервизни операции. От списъка могат да се копират отделни
операции, цяла група или всички дефинирани операции. Копирането на отделни операции става или с двойно
натискане на мишката върху избраната операция или с маркиране на няколко операции и извикване на
копиране маркирани (F8) от Popup менюто. Цяла група или всички операции се копират с извикване на
копиране всички (Shift + F8).
От списъка на дефинираните за модела операции може да се извършват следните действия:
Редактиране
Може да се коригират стойностите в
полетата вид боя, количество и AZ

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 449 от 710

Изтриване на един или повече записи

Маркират се записите и се натиска Ctrl +
Del

Изтриване на всички показани записи

Извиква се Изтриване всички от Popup
менюто. Функцията изтрива всички
показани на екрана записи имащи еднаква
година на производство и вид боя.
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Модели и труд
Формата показва всички серии и типове автомобили с възможност за отваряне на форма за търсене на
сервизни операции за избрания модел.
Във формата в два списъка се изброяват сериите автомобили и типовете за всяка серия. В таблицата под
списъка се показват данни за моделите отговарящи на зададените критерии.
При избор на определена серия във списъка с типовете се показват само тези за избраната серия. Ако се
избере All се показват всички типове.
При двойно натискане с мишката върху някой от изброените модели в таблицата с данните или при
натискане на Справка труд се отваря формата за търсене на сервизни операции за избрания модел.
Търсенето на модел може да се извърши и по номер на шаси на автомобила. То се въвежда в полето Номер
шаси, след което се натиска Enter. Ако автомобилът е идентифициран се показва серията и модела и в
таблицата се позиционира върху конкретният модел.
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Разходи

От формата се въвеждат данни за разходи на фирмата :

Изтрити записи
Бутон
Ако е натиснат показва и изтритите записи в таблицата за разходи. Ако не е натиснат се показват
само актуалните записи за разходите.
Таблица за разходите

Поле

Забележки

Идентификатор

Автоматичен пореден номер на разход

Дата на отчитане

Дата на отчитане на операцията

Документ

Въвежда се номер на документа, на основата на който се отчита
раздхода

Дата на документа

Дата на документа

Контрагент

Име на фирмата издала разходният документ (позволява избиране от
списък контрагенти)

Описание на разход

Описва се за какво е направен разхода

Вид

Вид на разхода ( пр.Материали, Услуги, Консумативи и т.н.) - избира
се от списък с възможност за добавяне на нови видове

Сума

Сума на документа без ДДС

ДДС

Стойност на ДДС., При редакция на полето , ако се натисне бутона с
трите точки се изчислява автоматично , след това има възможност за
редакция на ръка

Сума с ДДС

Цялата сума по фактурата

Вид плащане

Начина на плащане на документа ( позволява избиране от списък с
дефинираните видове плащане)

Дата на въвеждане

Генерира се автоматично от системата

Въвел

Генерира се автоматично от системата
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Дата на последна редакция

Генерира се автоматично датата на последна корекция по документа

Редактирал

Генерира се автоматично от системата

Дата изтриване

Въвежда се автоматично датата на изтриване на документа

Изтрил

Генерира се автоматично от системата

Изтрит

Показва дали записа е изтрит ( ДА / НЕ)

При редактиране на запис се запазва предишната версия , маркирана като изтрита , но без попълнена дата
на изтриване. При изтриване реда не се изтрива , а само сменя статуса си като "Изтрит", като записва
датата на изтриване и потребителя изтрил записа.
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Парични средства

Заключване период

При натискане на бутона се появяват избор до коя дата да бъде заключено

както и бутоните ок и отказ
Редактиране статия
Редактира избраният запис на статия от таблица Обороти
Изтриване статия
Изтрива избраният запис на статия от таблица Обороти
Нова статия
Създава нова статия
Запис промени
Записва направените промени
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Обороти

Избор на месец или дата
Задава месеца или точна дата , за която се въвеждат статиите
Печат касова книга
Отпечатва касова книга за един ден или по дни в зависимост как е зададен избора .
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Детайли за статия

Избор на обекта

Описание

Свързан документ

Премахване връзка документ
Изтрива връзката с документа
Дата
Избор на датата на
ИЗбор на документ
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Таблицата показва всички въведени фактури за доставка , както и всички сметки и фактури към клиенти
Всички документи
Флаг , когато е отметнат показва всички документи ( свързани със статия и не свързани)
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Автомобили

Менюто включва следните функции:
Група автомобили
Поръчки автомобили

Следене на поръчаните
за доставка автомобили,
завеждането им в склад и
запазването им за клиенти

Конфигурации автомобили

Съставяне на конфигурации
за нови автомобили, на
основата на базови цени
за моделите и избрано
допълнително оборудване.

Оборудване автомобили

Дефиниране
на
базови
цени
на
автомобили,
кодове
за
опции
и
допълнително оборудване,
възможни
конфигурации
и
техните
цени
по
отделните модели, цветове и
тапицерии.
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Контролно табло
Менюто се извиква от Автомобили > контролно табло
Бутона изглежда по този начин

Формата е разделена на четири таблици

В първата таблица е списък въведени Интереси, във втората таблица се вижда списъка
на събитията от календар, в третата таблица се виждат въведените оферти , в четвъртата
таблица се виждат въведените аванси и отворените поръчки на клиентите.
Формите са обяснени в последващите точки.
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Интереси
Менюто се извиква от Автомобили > Интереси
Изглед на бутона
След натискането му се показва списък с вече въведените интереси :

При избирането на ред от таблицата и натискане на таб Данни се извеждат допълните
данни за въведеният интерес . В тази форма може да се създават нови интереси , да се
добавят събития, Тестови шофирания, да се въвеждат нови оферти и нови поръчки към
зададеният интерес.

В долната част на формата в съответните табове се показват:
Събития – списък на записаните събития за избраният интерес
Оферти – списък направени оферти за избраният интерес
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Поръчки – списък на регистрираните поръчки и аванси за този интерс
Дневник комуникация - Съдържа информация за комуникацията с контакта.
В него могат да се добавят нови записи със бутона
. При натискането му
се показва нов ред с автоматично попълнен от системата идентификатор

Поле

Описание

Идентификатор

Автоматично номерирано поле

Вид

Забележки
Канал

Изпратено към

Първото поле съдържа два бутона
за прикрепяне на файл и за преглед
на прикрепени файлове
В полето се въвеждат забележки ,
ако има

Списъчно поле, предоставя избор на
каналите за контакт

Дата планирано

Дата на планираното изпълнение

Има прикрепен файл

Флаг, показва дали има прикрепен
файл към този запис

Дата изпълнено
Потребител

Дата добавено

Задължително
при въвеждане

Реална ата на изпълнението

Име на потребителя добавил записа
Дата и час на добавянето на запис

Допълнителна информация - съдържа списък с допълнителни записи с информация

В него могат да се добавят нови записи със бутона
.При натискането му се показва нов
ред с автоматично попълнен от системата идентификатор
Поле
Описание
Задължително
при въвеждане
Идентификатор

Автоматично номерирано поле
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Вид
Описание

Списъчно поле, предоставя избор
ДА
- Вид контакт, Дата записване
изпратена, Кампания, Маркетингова
кампания, Търговец
Допълнително описание към
избрания Вид

ДА
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Създаване на нов интерес
За да създадем нов интерес натискаме бутон Нов Интерес
Поле
Описание
Вид

Източник
Контакт

Контрагент

Референтен №
Статус

ДА
ДА

Група

Подгрупа

Задължително
при въвеждане
ДА

Номер на контакта от списък контакти
Номер на контрагента от списък
контрагенти

ДА
ДА

Етап на продажба

ДА

Планиран край

ДА

Планирано начало
Начало
Край

Идентификатор

Отговорен служител
Повторно запитване

ДА
ДА
ДА
ДА

Причина загубена
продажба
Допълнително
описание

Възможност за
привличане
Полетата, отбелязани като задължителни се попълват в горната част на формата
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Създаване на ново събитие
От формата с Данни натискаме бутон Ново събитие , показват се два екрана :
календара с текущите събития за деня и служителите

и формата за създаване на ново събитие

Поле

Описание

Вид

От полето може да бъде избирано един от следните ДА
видове : Закупуване употребяван автомобил
Записан час сервиз/магазин
Оферта
Последващ контакт
Приключване Lead/задача
Продажба части/услуги
Първоначална връзка с клиент
Тестово шофиране

Интерес

Място

Идентификатор на интереса

Място на събитието

Задълж. При
въвеждане

ДА
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Предмет
Планирано
начало
Планиран
край
Цял ден

Служители
Забележка

При избиране на вида на събитието и лице за
контакт, автоматично излиза Вида, който е избран и
лицето за контакт, може да се дописва и коригира в
него
Планиран ден и час за начало на събитието

Планиран ден и час на приключване на събитието

ДА

Флаг , ако е избран запазва целият ден за събитието
Списъчно поле , позволява избор от налични
служители
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Резервиране на автомобил за тестово шофиране
При натискане на бутона Резервирация на автомобил от този екран или от бутона Ново
тестово шофиране се извеждат календара за тестови /заместващи автомобили в него се
виждат резервираните часове за автомобилите

и формата за резервиране
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Поле

Описание

Интерес

Идентификатор на интереса

Място

Място на събитието

ДА

Планиран ден и час за начало на събитието

ДА

Контакт
Предмет
Планирано
начало
Планиран
край
Цял ден

Служители
Забележка

Имена на контакта за връзка
При избиране на вида на събитието и лице за
контакт, автоматично излиза Вида, който е
избран и лицето за контакт, може да се дописва
и коригира в него
Планиран ден и час на приключване на
събитието

Флаг , ако е избран запазва целият ден за
събитието

Списъчно поле , позволява избор от налични
Автомобили

Задълж. При
въвеждане

ДА
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Създаване на нов а оферта
За да се създаде се натиска бутона Нова оферта , той извежда формата за конфигуриране на
автомобили
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Конфигурации автомобили
От формата се оформят конфигурации за нови автомобили включващи базова цена на
избрания модел, допълнително оборудване и отстъпка.
Формата се състои от следните страници:
•
Избор модел – показва списък с всички модели, за които има въведени данни за базова
цена и опции
•
Стандартно оборудване за модела – показва стандартното оборудване включено в
базовата цена на избрания модел
•
Готови конфигурации – показва създадените вече конфигурации за автомобили
•
Конфигуриране автомобил – от тази страница се избира желаното допълнително
оборудване
•
Допълнителни данни конфигурация
•
Създаване поръчка
Последователността на работата е следната:
1.
Избира се модел и се преминава към конфигуриране на автомобила или се избира
готова конфигурация, която може и да се модифицира
2.
Избира се желаното допълнително оборудване
3.
Създава се оферта, в която се въвеждат данните на клиента и евентуално се задава
отстъпка
4.
При одобряване на офертата се създава поръчка за автомобила.
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2.5.1 Избор модел
На страницата се показва списък с всички актуални модели, за които има въведени данни.
Моделите са групирани по марки и серии. За всеки модел се показват следните данни:
Поле
Описание
Марка

Марка на автомобила

Модел

Описание на модела (напр. 316i, 320d
xDrive и др.)

Серия

Код модел
Двигател
Обем

Мощност KW
Мощност к.с.
Валута

Базова цена без ДДС
Базова цена с ДДС

Серия (например Antara, Insignia, E90,
E91 и др.)
Код идентифициращ
модел

конкретния

Обозначение (код) на двигателя
Обем на двигателя
Мощност в KW

Мощност в конски сили

Валута, в която са зададени цените

Цена за базовата версия на модела без
включен ДДС
Цена за базовата версия на модела с
включен ДДС

При натискане на бутона КОНФИГУРИРАНЕ АВТОМОБИЛ се създава нова конфигурация,
без включено допълнително оборудване и се преминава към страницата Конфигуриране
автомобил.
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2.5.2 Стандартно оборудване за модела
На страницата в табличен вид се показва оборудването включено в базовата цена на
избрания модел. Оборудването е по групи (напр.Сигурност, Функционално оборудване и т.н.)
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2.5.3 Готови конфигурации
На страницата се показва списък с всички създадени конфигурации. В таблицата се
показват следните данни:
Поле

Описание

Марка

Марка на конфигурирания автомобил

Модел

Модел на конфигурирания автомобил

Серия

Код модел
№

Оферта

Дата на съставяне
Клиент
Статус

Валута

Обща цена с вкл.
ДДС
Базова цена с
вкл.ДДС
Цена опции с
вкл.ДДС

Серия на конфигурирания автомобил

Код на модела за конфигурирания автомобил
Автоматчино генериран пореден номер на
конфигурацията
Номер на офертата към клиента

Дата на съставяне на конфигурацията
Име на клиента

Статус на офертата

Валута, в която са зададени цените

Крайна продажна цена на конфигурацията с вкл.
ДДС
Базова цена на конфигурирания автомобил с
вкл.ДДС
Цена на опциите на производител с вкл.ДДС

Цена
Цена на допълнително монтираното оборудване с
допълнително
вкл. ДДС
оборудване с
вкл.ДДС
Отстъпка с вкл.ДДС Стойност на дадената отстъпка от общата цена с
вкл.ДДС
Цвят купе

Код на избрания цвят на купето

Начисляване ДДС

Флаг дали се начислява ДДС в цената

Тапицерия

Код на избраната тапицерия

Обща цена без ДДС Крайна продажна цена на конфигурацията без ДДС
Базова цена без
ДДС

Базова цена на конфигурирания автомобил без.ДДС

Цена опции без ДДС Цена на опциите на производител без ДДС
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Цена доп.
Цена на допълнително монтираното оборудване без
оборудване без ДДС ДДС
Отстъпка без ДДС

Стойност на дадената отстъпка от общата цена с
вкл.ДДС

Дата посл.промяна Дата на последна редакция на конфигурацията
Срок на валидност Срок на валидност на изпратената оферта
Клиентски №

№ на клиента, към който е офериран автомобилът

Идент.№

Идентификационен номер на клиента

Идент.№ ДДС

Пощенски код
Град

Адрес
e-mail

Телефон

Представител

Базова
конфигурация
Шаси

Склад

Забележки

Идентификационен номер по ДДС на клиента
Пощенски код на клиента
Град на клиента

Адрес на клиента
e-mail на клиента

Телефон на клиента

Представител на клиента (ако е юридическо лице)
Идентификатор на конфигурацията, от която е
копирана текущата
Шаси на автомобила, с който е свързана
конфигурацията
Склад, в който се отчита автомобила

Поле допускащо въвеждането на свободен текст за
описание на конфигурацията

След избор на конфигурация се отива на страницата Конфигуриране автомобил, откъдето
може да се направят корекции на избраните опции и/или да се създаде нова оферта за
автомобила.
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2.5.4 .Конфигуриране автомобил
От страницата се извършва избора на допълнителното оборудване, което да се включи в
конфигурацията.

Препоръчително е първо да се изберат цвят и тапицерия на автомобила, макар че това може да
се направи и след избиране на опции. При избор на цвят и тапицерия автоматично в списъка
с избраните опции се попълват съответстващите им кодове и цени.
В лявата част на страницата е показан списък с всички възможни опции и допълнително
монтирано оборудване за избрания модел. Опциите са групирани първо по тип (опция
производител, допълнително монтирано оборудване) и по функционални групи. За всяка
опция може да са показани по-няколко реда, в зависимост от това какви други опции изискват,
като за всяка комбинация с други опции може да има различна цена. За всеки ред от списъка
в долния край на страницата се показват два списъка – задължително оборудване – показва
опциите, които е задължително да бъдат включени в конфигурацията, за да може да се добави
избрания ред, и несъвместимо оборудване – показва опциите, които не трябва да бъдат
включени в конфигурацията, за да може да се добави избрания ред.
Добавянето на нова опция към конфигурацията се извършва с двойно натискане с мишката
върху нея. При това програмата проверява какви опции вече са избрани и избира най-евтиния
вариант за добавяне на новата опция. Т.е. ако в конфигурацията вече е вклюен пакет, при
който дадена опция е с по-ниска цена отколкото ако не е избран пакета, то новата опция
автоматично ще се включи в конфигурацията с по-ниската цена. Също така се проверява
дали липсва някоя от задължителните опции, без които не може да се добави новата или
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са избрани опции, които са несъвместими с новата, и ако се установи такъв случай, то се
извежда съобщение, че не може да се добави новата опция и се изброяват задължителните
опции, които липсват и/или несъвместимите, които вече са избрани. В такъв случай, за да се
добави желаната опция, е необходимо първо да се добавят задължителните опции и/или да
се премахнат несъвместимите.
При добавянето на нова опция, ако някоя от вече избраните опции се предлага на по-ниска
цена в комбинация с новата добавена, се извършва преизчисляване на цената.
Ако се добавя опция, която е дефинирана като пакет (т.е. включва в себе си и други опции), то
допълнителните опции се добавят автоматично с цена 0 и обозначени със сив цвят.
Премахването на вече избрана опция става с изтриване на реда от конфигурацията. При това
програмата първо извършва проверки и има следните варианти:
никоя друга опция не зависи от премахваната – директно се извършва премахването
избраната за премахване опция е задължителна за някоя от другите – програмата извежда
списък на опциите, които зависят от избраната и не допуска премахването преди да се
премахнати и зависещите опции
избраната опция е пакет – програмата пита дали да се премахнат и отделните опции включени
в пакета или да останат като самостоятелни опции
избраната опция е част от пакет – програмата извежда предупреждение, че опцията е
включена в пакет, но допуска премахването й
След премахването на избраната опция програмата проверява цените на всички останали
опции и ако някоя от тях е била на по-ниска цена в резултат от избирането на вече
премахнатата опция, то се извършва коригиране на цената й.

В горната дясна част във всеки момент се показва информация за избрания модел, базовата
му цена, стойността на избраните опции и общата сума.
Също така има поле Начисляване на ДДС за избор дали към цената се начислява ДДС или не.
След завършване на конфигурирането се преминава към създаване на оферта. Това става
с натискането на бутона Създаване на оферта. При това програмата генерира оферта със
зададената конфигурация , тя се записва и се отваря списъка с направените оферти като реда
маркира направената оферта,

за да видим допълнителните данни в нея преминаваме към таб Данни
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Поле

Описание

Статус

Списъчно поле – възможни избори
Нова оферта, Изпратена на клиента, Чака
отговор от клиента, Отказана от клиента,
Направена нова оферта, Приключена

От дата

Интерес

Клиент №

Дата на създаване на офертата

Идентификатор на интереса

Номер на контрагента от системата

Следващите полета са данни за клиента , изтеглят се от наличните
контрагенти в системата
Договор №

Договор дата
В таблицата в долната част се показват всички редове създадени към офертата. В първата
колона има бутон Промяна количество, което позволява промяна на количеството на
автомобилите
Бутон Нов ред – добавя нов ред в оферта като отново отваря конфигурацията и следва да
бъде избана конфигурацията .
Бутон Аванс извиква формата
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Формата извежда информация от кой обект ще
бъде пуснат аванса, сумата с ддс и флаг дали да бъде издадена фактура на клиента. При
натискане на бутон ок , извежда формата за издаване на фактура в режим редакция.
Бутон Поръчка клиент създава поръчка за продажба на автомобила, има следния вид

д
Поле

Обект

Описание

Склад

Поръчка №
Сплит

Данни за клиента – всички данни се вземат от данните въведени в
офертата.
Фактуриране на
клиент №

Номер на клиента от системата, накойто ще
бъде издадена фактурата.
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Начини на плащане
Връзка

Канал продажба
Fleet

Заб. лизинг
Дилър

Техн.отговорник

Добавена функционалност за задаване на отстъпки на аксесоари в конфигурация на база на
достигната стойност.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 484 от 710

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 485 от 710

Оборудване автомобили
От формата се дефинира информацията необходима за конфигурирането на автомобилите. Въвеждат се:
• базовите цени
• базово оборудване, опции (в т.ч. и пакети) и допълнително монтирано оборудване за всеки модел
• цветове и тапицерии за модела
• кодове на опции и допълнително оборудване с описания по марки автомобили.
Формата се състои от следните страници:
• Базови цени
• Оборудване за модела
• Цветове за модела
• Пакети за модела
• Кодове оборудване
Добавена функционалност за свързване на позиции за допълнително оборудване в
конфигурация автомобил към стоки/пакети, с възможност за фактуриране на тези позиции като
отделни редове в поръчките.
Добавена функционалност за автоматично задаване на отстъпки на аксесоари в конфигурация на
база на достигната стойност
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Базови цени
От формата се дефинират базовите цени за различните модели:

В таблицата се въвеждат следните данни:
Колона
Описание
Марка

Марка на автомобила

Код модел

Код идентифициращ дадения модел/модификация

Серия

Серия/Основен модел на автомобила (Например BMW серия 3,
Opel Antara и др.)

Модел

Наименование на конкретния модел/модификация – напр 320d
xDrvie, Antara 4x4 C105 Cosmo aut. Z20DMH (110 kW / 150 h.

Код двигател

Код на типа двигател

Обем куб.см

Обем на двигателя на автомобила

Мощност kW

Мощност на двигателя в KW (при въвеждането й автоматично се
изчислява и мощността в к.с.)

Мощност к.с.

Мощност на двигателя в к.с. (при въвеждането й автоматично се
изчислява и мощността в KW)

Валута

Валута, в която са зададени цените

Базова цена без ДДС

Цена на базовия вариант на модела (без допълнителни опции и
оборудване) без вкл. ДДС. При въвеждането й автоматично се
изчислява и цената с ДДС.

Базова цена с ДДС

Цена на базовия вариант на модела (без допълнителни опции
и оборудване) с вкл. ДДС. При въвеждането й автоматично се
изчислява и цената без ДДС.

Доставна цена

Доставна цена за автомобила.

Актуална

Флаг дали цената е актуална. Ако не е отметнат този ред
не се показва при конфигуриране на автомобили в “Оферти
Автомобили”.
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Валидна от

Начална дата на валидност на базовата цена (не е задължително
въвеждането й)

Валидна до

Крайна дата на валидност на базовата цена (не е задължително
въвеждането й)

Забележки

Поле за допълнително описание към записа.

Идентификатор

Автоматично генериран уникален номер на записа.

От Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
Функция
Описание
Копиране
модели

към

други При извикване показва таблица с всички актуални модели. След

избор на модели и натискане на Копиране се извършва копиране
на всички данни за опции и допълнително оборудване. Цветове
и пакети от избрания в горната таблица модел към избраните в
долната таблица модели. С натискане на бутона Отказ се скрива
долната таблица.

При отваряне формата показва само актуалните базови цени. При избиране на Показване всички се показват
и цените, които вече не са актуални.
При натискане на Списък с модели се показва таблица с всички дефинирани в системата модели. От Popup
менюто към таблицата, може да се избере зареждане на избраните модели в таблицата с базови цени.
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Оборудване за модела
От страницата се дефинира базовото оборудване включено в цената и възможните опции и допълнително
монтирано оборудване, които се предлагат за избрания модел. В таблицата се въвеждат следните данни
Колона
Описание
Код

Показва се/ Въвежда се кода на опцията, допълнителното
оборудване

Описание

Показва се/ Избира се по описание от списък опцията,
допълнителното оборудване

Тип

Въвежда се тип на опцията, допълнителното оборудване
(0 – Базово оборудване, 1 – Опция от производител, 2 –
Допълнително монтирано оборудване)

Тип

Избира се от списък тип на опцията, допълнителното
оборудване

Цена без ДДС

Въвежда се продажната цена без включен ДДС на
опцията/допълнителното оборудване. При въвеждането й
автоматчично се изчислява и цената с ДДС.

Цена с ДДС

Въвежда се продажната цена с включен ДДС на
опцията/допълнителното оборудване. При въвеждането й
автоматчично се изчислява и цената без ДДС.

Доставна цена

Въвежда се доставната цена на опцията/допълнителното
оборудване

Задължително
оборудване

Изброяват се кодовете на други опции, които е задължително
да бъдат избрани, за да може да се избере и текущата опция.
Отделните кодове се разделят със “;”. Задължително е след
последния код също да се добави “;”

Несъвместимо
оборудване

Изброяват се кодовете на други опции, с които текущата е
несвъместима, т.е. ако има включен поне един от изброените
кодове в конфигурацията, не мже да се избере текущата
опция. Отделните кодове се разделят със “;”. Задължително
е след последния код също да се добави “;”

Пакет

Флаг дали опцията представлява пакет (при избирането й
автоматично се включват дефинираните в пакета опции)

Цвят купе

Флаг дали опцията определя цвета на купето

Тапицерия

Флаг дали опцията определя тапицерията на купето

Идентификатор
оборудване

Уникален номер на оборудването (не е свързан с конкретния
модел)

Идентификатор

Уникален номер на записа за конкретния модел.

От Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
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Функция

Описание

Копиране към други модели

Показва таблица с дефинираните актуални модели, за избор
към кои модели да се копират данните. След избор на
моделите се натиска бутона Копиране и избраните редове
се копират в избраните модели. При натискане на Отказ се
скрива таблицата за избор на модели. Функцията се използва
за сходни модели с цел дефиниране на опциите в един модел
и после бързо копиране във всички останали.

Копиране в същия модел

Копира избраните редове във същия модел (за дефиниране
на допълнителни редове с различно Задължително
оборудване)
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Цветове за модела
От страницата се дефинират възможните цветове на купето и тапицерии за избрания модел:

Страницата е разделена на две части. В лявата са показани цветовете на купето, а в дясната тапицериите.
В долните таблици се показват всички, дефинирани за марката, цветове и тапицерии. В горните таблици се
показват наличните за избрания модел. С двойно натискане на мишката върху избран ред от долната таблица,
избраният цвят/тапицерия се записва в горната. Добавянето може да става и с директно въвеждане в горните
таблици.
В горните таблици се въвежда следната информация:
Поле
Описание
Код

Показва се / Въвежда се код на цвят/тапицерия.

Описание

Показва се / Избира се от списък по наименованието цвят/
тапицерия.

Код оборудване

Избира се кой код на опция отговаря на избрания цвят/
тапицерия. Този код ще се добави автоматично към
избраните опции за автомобила при избор на съответния
цвят/тапицерия.
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Пакети за модела
На страницата се показват дефинираните в “Оборудване за модела” пакети и се въвеждат кодовете на опциите
влизащи в избрания пакет.

В Лявата таблица са показани всички дефинирани пакети в оборудването на модела.
В Дясната таблица се показват/въвеждат кодовете на опциите включени в пакета. Показват се следните данни:
Колона
Описание
Код оборудване

Показва се/ Въвежда се кода на оборудването, влизащо в
пакета

Описание

Показва се/ Избира се от списък наименованието на
оборудването, влизащо в пакета

Опционално

Маркира се дали оборудването е задължителна част от
пакета или се включва по избор. Например пакета включва
два вида джанти. По подразбиране се избира единия тип.
Ако се избере другия тип, то той автоматично ще бъде
маркиран като част от пакета.

Идентификатор

Уникален автоматично генериран номер за записа
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Кодове оборудване
На страницата се дефинират всички възможно кодове и описания на базово оборудване, опции от
производителя и допълнително монтирано оборудване за марките автомобили.
В таблицата се показват следните данни:
Колона
Описание
Марка

Задава се за коя марка автомобили се отнася редът

Код

Въвежда се код на оборудването. (Не е задължително
въвеждането му. Препоръчително е въвеждане за всички
позиции освен тези които представляват базово оборудване
на моделите)

Описание

Описание на оборудването

Забележки

Допълнителен пояснителен текст към оборудването.
Показва се само на екран и не се вижда в офертите и
фактурите

Идентификатор

Уникален автоматично генериран номер за записа

№ Група

Въвежда се към коя група оборудване принадлежи реда.
Използва се за по-лесно избиране на оборудването при
конфигурирането на автомобилите

Име група

Избира се от списък групата, към която принадлежи
оборудването

От Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
Функция
Описание
Добавяне към оборудване Въвежда маркираните редове към текущия модел
за модела
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Поръчки автомобили
От формата се извършва създаване на поръчки за доставка на автомобили, проследяване на автомобилите,
завеждането им в склада и запазването им за клиенти.
Формата е разделена на три екрана:
• Поръчки – списък на всички поръчани автомобили
• Статус – страница за промяна на данните за поръчаните автомобили
• Нова поръчка – страница за създаване на нова поръчка за автомобил
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Поръчки

В табличен вид се показват данните за поръчаните и доставените автомобили. В горния край на екрана има
следните полета:
- Показване автомобили – избира се кои записи да се покажат в таблицата. Избира се между:
• Поръчани+Налични – показват се автомобилите, които са или поръчани или вече доставени в склада. Не
се показват автомобилите, които са предадени на клиенти
• Налични – показват се само автомобилите, които са заведени в склада, независимо дали са запазени за
клиенти или са свободни. Не се показват поръчаните и предадените автомобили
• Свободни – показват се само тези автомобили от Поръчани+Налични, които не са запазени за клиенти
• Клиентски - показват се само тези автомобили от Поръчани+Налични, които са запазени за клиенти
• Предадени – показват се само автомобилите, които вече са предадени на клиентите
• Всички автомобили – показват се всички автомобили, заведени в базата данни
• Неплатени – показват се само тези автомобили, на които в графата “Платен” е отбелязано “Не”.
- Само от последната година – при показване и на предадените се показват само тези, които са предадени през
последната година. Ако не е отметнато, се показват всички предадени автомобили, регистрирани в системата.
• Склад – избира се за кой склад да се показват автомобилите. Показва се списък от складове, за които е
активирана опцията “Склад за автомобили”, и до които потребителя има право на достъп.
В таблицата са показани следните полета:

Информацията
се въвежда в:

Поле

Описание

Поръчка

Уникален номер на поръчка за автомобила. По този номер Нова поръчка
се идентифицира автомобилът преди да има създаден
номер на шаси

Марка
Серия

Марка на автомобила
Серия, от която е автомобилът (например Astra, Corsa
и т.н.)

Нова
поръчка/
Статус-Данни
автомобил
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Модел код

Код идентифициращ конкретния модел/модификация
на автомобила (обикновено е зададен от
производителя)

Модел

Наименование на модела (например ASTRA 3-door
Enjoy Z14XEP , 325I A)

Код на основен модел, към който може да се
отнесе модификацията. Чете се от таблицата за
моделите. Може да се използва, когато трябва да
се прави някакво обобщение на модификациите или
приравняване към модели от предишна година или от
Основен тип друга кодировка на моделите

Моделна
година

Поле към коя моделна година принадлежи
автомобила. Използва се когато за един и същи
код на модел, за различните години има различно
изпълнение

Извикване
функция
Номер на шаси на автомобила. Докато автомобилът Промяна номер
няма номер на шаси, в това поле пак е записан номера на шасито от
Popup менюто
Шаси
на поръчката за автомобила
Нова
поръчка/
Статус-Данни
Двигател
Номер на двигател на автомобила
автомобил
Нова
поръчка/
СтатусФинансови данни
Прибл. цена Предварително определена доставна цена във – поле Доставна
цена
вал.
валутата на склада
Статус – Промяна
на статуса.

Статус на автомобила, по отношение на доставка
и предаване. Статусите се дефинират в системни
константи (Константа 54 – Статуси автомобили). При
Статус дост. създаване на нова поръчка е 1-“Поръчан”
Код статус Код на статуса на автомобила по номенклатурата на
дост.
производителя/доставчика

Клиентска

Флаг дали автомобилът е запазен за клиент

Клиент №

Номер на клиента, за когото е запазен

Автоматично се
попълва
при
запазване
на
автомобила
за
клиент
Функция
Поръчка клиент
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от Popup менюто
или въвеждане
на автомобила в
клиентска
поръчка

Клиент
Кл.поръчка
Депозит
сума

Име на клиента. При двойно натискане с мишката
върху полето се отваря картона на клиента, съдържащ
допълнителни данни за него
Номер на клиентската поръчка, в която е запазен/
изписан автомобилът
Стойност на внесения депозит ( в лева)

Статус-Данни
клиент

Депозит дата Дата, на която е внесен депозита
Статус-Данни
клиент или чрез
въвеждане
на
цена
в
Кл.цена без Цена без ДДС във валутата на склада, към конкретния клиентската
ДДС ВАЛ. клиент (Както е зададена в клиентската поръчка)
поръчка
Изчислява се от
Цена с включен ДДС във валутата на склада, към Кл.цена без ДДС
Кл.цена
с конкретния клиент (Както е зададена в клиентската вал.
ДДС ВАЛ. поръчка)
Кл.цена
ДДС лева

с Цена с включен ДДС в лева, към конкретния клиент
(Както е зададена в клиентската поръчка)

Цена без ДДС във валутата на склада, към конкретния
Кл.цена без клиент намалена с цената на допълнително
ДДС
без монтираното оборудване (Както е зададена в
Доп.об.
клиентската поръчка и в конфигурацията на
ВАЛ.
автомобила)

Статус-Данни
клиент или чрез
въвеждане
на
цена
в
клиентската
поръчка

Изчислява се от
Цена с включен ДДС във валутата на склада, Кл.цена без ДДС
Кл.цена
с към конкретния клиент намалена с цената на вал.
ДДС
без допълнително монтираното оборудване (Както е
Доп.об.
зададена в клиентската поръчка и в конфигурацията
ВАЛ.
на автомобила)

Цена с включен ДДС в лева, към конкретния клиент
Кл.цена
с намалена с цената на допълнително монтираното
ДДС
без оборудване (Както е зададена в клиентската поръчка
Доп.об. лева и в конфигурацията на автомобила)
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оборудване. Коя от двете цени ще се използва зависи
от флага “Изчисл.отст.автомобил без допълн.обор.”
за склада).
Отст.ВАЛ.

Стойност на дадената отстъпка във валутата на
склада

Вид клиент

Статус-Данни
клиент
Статус-Данни
клиент
или
Поле свободен текст за отбелязване на типа на Функция
клиента (Например дали е корпоративен клиент, дали Поръчка клиент
взима автомобила на база обявена промоция и т.н.) от Popup менюто

Fleet

Флаг дали е корпоративен клиент

Дилър

Име на дилъра, работещ с клиента

Лизинг

В свободен текст е попълнено името
лизингодателя, ако автомобилът е на лизинг

Пл.от клиент Флаг дали автомобилът е заплатен от клиента

на
Нова
поръчка/
Статус-Данни
автомобил

Цвят код

Код на цвета на купето на автомобила

Цвят

Наименование на цвета на купето на автомобила,
както е определен от производителя

Тапиц.код

Въвежда се за
всеки код на
цвят в Списък
цветове
от
Наименование на цвета на купето на автомобила на Статус-Данни
български език
автомобил
Нова
поръчка/
Статус-Данни
Код на тапицерията на автомобила
автомобил

Тапицерия

Наименование
автомобила

Доп.
оборудване

Поле за описване на кодовете на допълнителното
оборудване, вградено в автомобила

Цвят
преведен

на

вида/цвета

тапицерия

на

СтаутсПрод.цена
Финансови данни
без
ДДС Продажна цена без ДДС на автомобила във валутата
ВАЛ.
на склада, както е зададена в картона му.
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Изчислява се от
Прод.цена
без
Прод.цена с Продажна цена с включен ДДС на автомобила във ДДС вал.
ДДС ВАЛ. валутата на склада, както е зададена в картона му.
Прод.цена с Продажна цена без ДДС на автомобила в лева, както
ДДС лв.
е зададена в картона му.
Нова
поръчка/
Поле за въвеждане на допълнителен идентифициращ Статус-Данни
Вътр.№
номер на автомобила
автомобил
Автоматично
генериране при
създаване
на
поръчката
или
чрез промяна на
Дата
реална дата за
поръчка
Дата, на която е поръчан автомобила
статус “Поръчан”
СтатусНомер на проформа фактура за автомобила, издадена Проформа
Проформа № от производителя/доставчика
доставчик
Проф.Дата
Цена
проформа

Дата на проформа фактурата

Падеж

Срок за заплащане на автомобила към достачика

Цена на автомобила по проформа фактурата

Извикване
на
Платена
към
доставчика от
Платена
Флаг дали автомобила е платен към достачика
Popup менюто
Статус-Фактура
Цена
ф-ра Цена на автомобила по издадената фактура за доставчик
дост.
доставката му
Факт дост. № Номер на издадената за доставката фактура
Факт
дост
Дата
Дата на фактурата
План.дата
произв.

Планирана дата, към която автомобилът е предвидено
да бъде произведен

Планирана дата, към която автомобилът е предвидено
Дата
да бъде наличен в склада на производителя/
Скл.чужбина доставчика
План.дата
пристигане

Планирана дата, към която автомобилът е предвидено
да пристинге в склада

Дата
пристигнала Дата, на която автомобилът е пристигнал

От
полето
Планирана дата
на
статуса
“Производство”
От
полето
Планирана дата
на статуса “на
склад в чужбина”
От
полето
Планирана дата
на статуса “На
склад”
От полето Реална
дата на статуса
“На склад”
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Автоматично
изчисляване от
Брой дни до момента (за непредадени автомобили) Дата
или до предаването (за предадени), които пристигнала
Дни на склад автомобилът е престоял в склада
Дата
предаване

Дата на предаване на автомобила на клиента

Дата
отчетена
прод.

Дата, на която автомобилът е отчетен като продаден
към производителя (за начало на гаранцията)

Рег.№

Регистрационен номер на продадения автомобил

Техн.отгов.

Имената на лицето отговорно за обработването на
автомобила (предпродажбена подготовка, оформяне
на документи и т.н.)

От полето реална
дата на статуса
“Предаден”

Статус-Данни
клиент

Серв.книжка Номер на сервизна книжка на автомобила
Код ключ

Код на ключа на автомобила

Забележка

Поле за въвеждане на свободен текст

Статус-Данни
автомобил

Код Статус Код на статуса на автомобила, по отношение на
дост.
доставка и предаване
Мощност
KW

Мощност на двигателя на автомобила в Киловати

Акцизен

Флаг дали автомобилът се облага с акциз

Обем на двигателя на автомобила в кубически
Обем куб.см сантиметри
Брой места

Брой места в автомобила. Въвежда се свободен текст
(напр.”4+1”)

Вид
автомобил

Код на вида на автомобила (Както е дефиниран
в системни константи, константа 59 – Типове
атомобили)

Вид
автомобил

Наименование на вида автомобил (Както е
дефиниран в системни константи, константа 59 –
Типове атомобили). Например – “лек автомобил”,
“лекотоварен автомобил” и т.н. Използва се при
фактуриране на автомобилте за формиране на текста
на фактурата

СтатусФинансова Поле за въвеждане на свободен текст свързан с Финансови данни
информация финансовите взаимоотношения по автомобила
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Станд.отст.
%

Цифрово поле за въвеждане на стандартна отстъпка
в проценти от продажната цена на автомобила, която
може да се даде на всеки клиент

Валидност
станд.отст.

Срок, до който е валидна зададената стандартна
отстъпка

Поле за определяна на група, в която влиза
автомобилът по отношение на бонуси давани от
доставчика/ на дилърите. Групите се дефинират в
Бонус група системни константи (Константа 63 – Бонус групи)
Статус-Данни
Свободен текст за допълнителна информация по автомобил
Заб.оборудване
оборудването на автомобила
Свободен текст за мястото, където е автомобила (при
много складове или за отбелязване на автомобили,
Местоположение
които са в Шоурум и др.)

Фактура
клиент
Тегло
Забележки
клиент

Автоматично
попълване
при
издаване
на
№
фактура
за
№ на издадената за продажбата фактура към клиента автомобила
Статус-Данни
Тегло на автомобила
автомобил
Забележки свързани с клиента

Очаквана
Стойност на очаквана отстъпка/бонус за продажбата
отст.доставчикза получаване от доставчика на автомобилите

СтатусФинансови данни

Получена
Стойност на получена отстъпка/бонус за продажбата
отст.доставчикза получаване от доставчика на автомобилите
Получена
Дата на получаване на отстъпка/бонус за продажбата
отст.дост.дата за получаване от доставчика на автомобилите
Автоматично
Себестойността на наличните в склада автомобили документите
Стойност в в лева, включително и допълнителни разходи по доставка
склад лева автомобила

от
за

Себестойността на наличните в склада автомобили
Стойност в във валутата на склада, включително и допълнителни
склад вал.
разходи по автомобила
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Стойност
изписване
лева

Автоматично от
документите за
доставка,
след
на
Себестойността на изписаните автомобили в лева, изписване
включително и допълнителни разходи по автомобила автомобила

Стойност
изписване
вал.

Себестойността на изписаните автомобили във
валутата на склада, включително и допълнителни
разходи по автомобила

Попълва се при
свързване
на
поръчка
за
автомобил
и
конфигурация(при
извикване
на
функция
“Конфигурация
автомобил” или
при
създаване
на нова поръчка
за
автомобил
Идентификатор
Показва поредния номер на конфигурация, с която е от съществуваща
конфигурациясвързана поръчката за автомобил
конфигурация
Попълва се след
извикване
на
функция
Шаси клиент Показва номер на шаси, с което автомобила е записан “Създаване
сервиз
в базата данни на автомобилите клиенти на сервиза клиент сервиз”
Към таблицата има Popup меню, което се добавя и към менюто на програмата, със следните функции:
Функция
Описание
Показва страницата Статус за редактиране
на данните за автомобила и позиционира на
полетата за задаване на нов статус

Статус

Промяна данни автомобил

Показва страницата Статус за редактиране
на данните за автомобила и позиционира на
страницата Данни автомобил

Промяна номер на шасито

Позволява задаване на шасито на автомобила
или промяната му ако е въведено грешно. Не
може да се извиква след като автомобилът е
фактуриран на клиента.

Промяна номер на поръчката

Позволява промяна на номера на поръчката
към доставчика за автомоибла

Изтриване поръчка

Изтрива автомобилът от списъка с поръчаните
автомобили. Не може да се извиква след като
автомобилът е заведен в склада.

Копиране в друг склад

Показва формата Копиране в друг склад за
избор на склад, в който да се копират данните
за автомобила(включително и конфигурацията
ако има направена такава).
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Показва страницата Статус за редактиране
на данните за автомобила и позиционира на
страницата Проформа доставчик

Проформа Доставчик

Показва страницата Статус за редактиране
на данните за автомобила и позиционира на
страницата Фактура доставчик

Фактура Доставчик

Платена към доставчика

Отбелязва, че автомобилът е платен към
доставчика. При второ натискане и след
потвърждение от страна на потребителя се
премахва отбелязването за плащането.

Поръчка клиент

Отваря екран за избор на клиент за автомобила.
След избор на клиента се създава клиентска
поръчка, с която автомобилът се запазва за
избрания клиент.

Отказ на клиента от поръчката

Премахва се клиентската поръчка, по която е
резервиран автомобилът

Промяна номер клиентска поръчка

Позволява
коригиране
на
номера
клиентската поръчка за автомобила

Създаване клиент сервиз

Създава запис за автомобил, в таблицата за
автомобили на сервиз. Пренася въведената
към поръчката информация, включително и за
клиента

Справка клиент

Отваря картона на клиента, за когото е запазен
автомобилът

Картон автомобил

Показва на екран картон на стоката за избрания
автомобил

Конфигуриране на автомобил

Ако
автомобилът
вече
има
зададена
конфигурация
отваря
страницата
“Конфигуриране автомобил” във формата
“Конфигуриране автомобили”. Ако няма
зададена конфигурация се отваря форма за
избор на конфигурация.

Информация за конфигурация

Отваря
форма
с
информация
конфигурацията на автомобила.

Поръчка за оборудване

Отваря нова сервизна поръчка за монтаж на
допълнително оборудване на автомобила.

Премахване конфигурация

Премахва
връзката
конфигурацията му.

Опресняване на таблицата

Наново прочита
автомобилите.

от

на

автомобила

сървъра

данните
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Копиране в друг склад
Формата се показва при извикване на функцията Копиране в друг склад

Избор на склад
Избира се в кой склад да се копират данните за автомобила.
бутон ОК
Извършва се копиране на данните за автомобила в избрания склад.
бутон Отказ
Затваря се екрана без копиране на данните на автомобила.
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Избор на конфигурация
Формата се показва при избор на конфигуриране на автомобил, когауо автомобилът не е свързан с
конфигурация.

В таблицата се показва информация за съществуващите конфигурации за модела на избрания автомобил,
които не са свързани с автомобил. При натискане на бутона Избор автомобилът се свързва с избраната
конфигурация.
При натискане на бутона Създаване нова се създава нова конфигурация, която автоматично се свързва с
избрания автомобил.
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Информация за конфигурация
Формата показва информация за конфигурацията на автомобила и за себестойността по отделните позиции
от конфигурацията

.
В горната част се показват общи данни за автомобила. Показва се валутата в която са зададените продажните
цени. Показват се продажните цени за базовото оборудване и за избраните опции на производител, както и
себестойносттите, ако автомобилът вече е заведен.
В първата таблица се показва информация за избраните опции на производител.
Във втората таблица се показва информация за допълнително монтираното оборудване. Ако то вече е
заведено към автомобила се показва информация в колоните Себестойност лв., Себестойност вал. И Партида.
В колоната Включено към може да се избере дадена позиция от оборудването да се отчита заедно с друга.
С натискането на бутона Картон на стоката се отваря картона на автомобила като стока в склада.
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Данни автомобил

Идентификационна
информация за автомобила
Показват се номера на шасито, на поръчката, името на клиента, за когото е запазен автомобила,

модела и статуса.

Панел за промяна на статуса

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 509 от 710

В полето Текущ статус се показва с какъв статус е автомобила в момента. В полето Нов статус
се избира към кой статус преминава автомобила. В списъка се показват само тези статуси, към
които е зададено че може да се премине от текущия. В полето Код статус доставчик може да се
въведе съответстващия код при доставчика. В полето Дата се задава датата, на която автомобилът
преминава към новия статус (Полето автоматично се попълва с текущата дата, но потребителят
може да избере и друга дата). При натискане на бутона Промяна на статуса се сменя статуса
на автомобила и в таблицата със статусите в колоната Реална дата на новия статус се записва
зададената д

Панел за променяне на
данните за автомобила

Подробно описание на отделните полета е дадено в предходната глава – Поръчки. За да се
запишат промените е задължително да се натисне бутона Запомняне на съответната страница.
По-различна е единствено страницата Завеждане. От нея автоматично се генерира и потвърждава
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складова разписка за завеждане на автомобила в склада. На страницата се въвеждат необходимите
реквизити за генериране на складовата разписка и ако е необходимо данни за допълнителните
разходи по доставката, които трябва да се включат в цената на автомобила. При натискане на
бутона Завеждане в склада се извършва генериране на складова разписка, тя се завежда в склада
и се показва на екран. Ако автомобилът вече е заведен в склада, то се показва съобщение и се
визуализира вече генерираната складова разписка.
В страницата Данни автомобил на панела има два допълнителни бутона:
Списък модели – отваря екрана с данните за всички дефинирани модели
Списък цветове – отваря екрана с данните за цветовете на купето и на тапицерията на автомобилите
Допълнителни полета : Група Автомобил
В страницата Данни клиент има бутон Промяна, с натискането на който може да се коригират
данните на клиента за автомобила или да се избере нов клиент за автомобила. Бутонът е активен само
ако вече има зададен клиент за автомобила.
Таблица с информация за
статусите на автомобила

В таблицата със статусите се показват всички дефинирани статуси. Срещу всеки статус в колоната
Планирана дата може да се въведе кога се очаква автомобилът да достигне дадения статус. Тази
дата може да се променя свободно до момента, в който автомобилът не достигне статуса. Колоната
Реална дата се попълва автоматично със зададената дата при промяна на статуса на автомобила.
Ако потребителят има зададени права, то той може и ръчно да променя реалната дата. В полето
Бележки може да се записва свободен текст свързан с дадения статус.
Бутони за преместване
между записите
Може да се премества между автомобилите в списъка с поръчките.
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Финансови данни

Име
Описание
Станд. отстъпка Стандартна отстъпка в
лв.
Срок
Срок до който е активна
остъпката
Бонус група
Информативно поле за
бонус групата
Доставна цена Очаквана доставна цена
Продажна цена Продажна цена
Очаквана
Очаквана остъпка от
отстъпка от
доставната цена
дост.
Очаквана
Очаквана сума
себестойност
себестойност
Получена
Реално получена
остъпка от дост. отстъпка
Дата на
Дата на получаване на
получаване
остъпката
Разходи
Сума допълнителни
автомобил
разходи автомобил
Приходи
Приходи автомобил
автомобил
ИД Дългоатраен Идентификатор на
актив
дълготраен актив
ИД Договор
Номер на договор лизинг
Лизинг
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Данни клиент

Име
Номер поръчка

Описание

Клиент

Идентификатор по
система и Име на
фирмата
Адрес
Флаг, показва дали е
платена продажната
цена

Адрес
Платен от кл.
Продажна цена
без ДДС
Депозит сума
Дата

Сума на внесен депозит
Дата на внесения
депозит

Fleet
Тип
Лизинг

Име на фирмата
лизингодател
Дилър
Водещ длър за
автомобила
Техн.Отговорник Технически отговорник
за автомобила
Серв.книжка
Номер сервизна книжка
ключ№
Номер на ключа
Регистр.№
Регистрационен номер
на автомобила
Дата на отчитане

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 513 от 710

Проформа доставчик

Име
Проформа
номер
Дата
Сума
Падеж

Описание
Номер на документа
Дата на документа
Сума на документа без
ДДС
Дата на падеж на
проформата
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Фактура доставчик

Име
Фактура №
Дата
Сума

Описание
Номер на документа на
доставчика
Дата на документа
Сума по фактурата без
ДДС
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Приемане на доставка

Име

Описание

Приета доставка Флаг, показва дали е
приета доставката
Дата приета
Дата на приемане на
доставката
Приета от
Служител приел
доставката
Документ
Документ доставка
Забележки
Забележки по приемане
на автомобила
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Завеждане автомобил

Име

Описание

Номер

изтегля номера от
Фактура доставчик
изтегля номера от
Фактура доставчик
Изтегля сумата от
Фактура доставчик
Цена без ДДС
Избира се валутата на
документа за доставка
Излиза автоматично след
като е избрана Валута
Генерира протокол по
ВОП при доставката

Дата Факт
Цена
Цена
Валута
Курс
ВОП
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оположение

Име

Описание

Местоположение

Текущо местоположение на
автомобила

Забележки
местоположение

Поле за вписване забелжка по
местоположение, състояние и пр.
по автомобила

Местоположение за
предаване

Местоположение за получаване

Текущ статус

За предаване на клиент ,
Предадена , Платено и пр.

Нов статус

Смяна на горния статус

Дата
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Данни застраховка

Име
Брокер
Номер оферта
Застр.брокер
Застраховател

Описание
Име на фирмата брокер
Номер на офертата
Флаг, указва дали е
минало през брокер
Име застрахователя

Долната таблица се използва за въвеждане на застраховките като подсещане за автомобила .
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Нова поръчка
От страницата се въвеждат данните за създаване на нова поръчка за автомобил. Задължителните полета
са: Номер на поръчка, Доставчик, Серия и модел на автомобила, Цвят на купето и на тапицерията на
автомобила. Всички останали полета може да се допълнят впоследствие от страницата Статус. Значението
на отделните полета е описано при страницата Поръчки. След въвеждане на данните се се натиска бутона
Създаване на поръчка, с което се извършва създаването на поръчка за автомобилът, статуса му се записва
като Поръчан и се позиционира на страницата Статус.
На страницата има следните допълнителни бутони:
• Д - отваря формата с контрагентите за дефиниране на нов доставчик
• Списък модели – отваря екрана с данните за всички дефинирани модели
• Списък цветове – отваря екрана с данните за цветовете на купето и на тапицерията на автомобилите
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Списък модели
В табличен вид се показват и редактират данните за моделите автомобили. За определена марка може да
има само по един запис за един и същи код на модела. За всеки модел се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Марка

Марка на автомобила

Код Серия

Код на серията (Кратко означение на серията)

Серия

Наименование на серията (напр. Astra, Lacetti и т.н.)

Код Модел

Код идентифициращ конкретния модел/модификация на
автомобила (обикновено е зададен от производителя)

Име модел

Наименование на модела (например ASTRA 3-door
Enjoy Z14XEP , 325I A)

Код Осн. модел

Код на основен модел, към който може да се отнесе
модификацията. Чете се от таблицата за моделите.
Може да се използва, когато трябва да се прави някакво
обобщение на модификациите или приравняване към
модели от предишна година или от друга кодировка на
моделите

Актуален

Флаг дали може да се поръчва този модел (ако не е
избрано моделът не се показва в списъците на екрана
Нова поръчка)

Доб.серия към описание

Флаг дали при създаване на картон на автомобила като
стока в описанието да се записва само модела или
серията + модела

Тип автомобил

Избира се вида автомобил (Както е дефиниран в
системни константи, константа 59 – Типове атомобили).
Например – “лек автомобил”, “лекотоварен автомобил”
и т.н. Използва се при фактуриране на автомобилте за
формиране на текста на фактурата

Мощност KW

Мощност на двигателя на автомобила в Киловати

Акцизен

Флаг дали автомобилът се облага с акциз

Обем куб.см

Обем на двигателя на автомобила в кубически
сантиметри

Брой места

Брой места в автомобила. Въвежда се свободен текст
(напр.”4+1”)

Бр. врати

Брой врати на автомобила

Двигател

Код на типа на двигателя
Код за обозначаване дали е с ръчна или автоматична
скоростна кутия

Трансмисия
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Гориво

Код за обозначаване на вида гориво – бензин, дизел и др.

Волан

Код за обозначаване дали е с ляв или десен волан

за USA

Код дали е произведен за САЩ

CKD

Код дали се сглобява в изнесен завод

Тип купе

Код за вида на купето (седан, комби и др.)

За да се запише даден модел е достатъчно въвеждането на кода му. За пълноценното му използване обаче
трябва да се запишат минимум и Марка, Код серия, Серия и Име модел.
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Списък цветове
В табличен вид се показват и редактират данните за цветовете на купето и тапицерията. Показани са
следните полета:
Поле
Описание
Марка

Въвежда се свободен текст за коя марка се отнася цвета

Код вид

Избира се 1 за цвят купе и 2 за цвят тапицерия

Вид

Показва се дали е цвят купе (външен цвет) или тапицерия
(вътрешен цвят)

Код

Въвежда се код на цвета. Кодът е уникален за дадената
марка и вид цвят(купе/тапицерия)

Описание

Въвежда се описанието на цвета, както е дефинирано от
производителя

Описание преведено

Въвежда се преведеното на български описание

Всички полета освен описание са задължителни за въвеждане.
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Настройка

Група
контрагенти
Контрагенти

Въвеждане на данните за доставчици и клиенти

Автомобили

въвеждане на данни за автомобили, клиенти на сервиза

Контакти

въвеждане на данни за контакти с клиенти

Клиентски
карти

работа с клиентски карти (добавяне нови карти, справки за
картите). Активно е само ако в данните за фирмата е зададено,
че се работи с клиентски карти.

Абонаментни
планове

данни за абонаментни програми за сервизно обслужване и
автомобилите включени в тях.

Клиентски
списъци

създаване списъци от избрани клиенти (или автомобили) и
отпечатване на писма до тях.

Договори
ремонти

въвеждане на параметрите на сключените договори за ремонт
(цени на труд, групи за отстъпки и позиции за калкулиране
стойността на ремонта). Може да се използва, както за
въвеждане на договори със застрахователи така и с други
корпоративни клиенти.

Кампании
Дневник
обработка
данни
Група
Потребителски
Общи данни

общи данни за потребителя (активни склад, сервиз и каса)

Принтери

Задават се принтерите за работните документи (бележки части,
работни карти и фактури) и за справките.
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Група
Основни
Номенклатури
Обекти
Данни
фирмата

въвеждане на данни за обектите (складове, сервизи и каси)
за въвежда се данните за фирмата потребител на системата

Банкови
сметки

Въвеждане на данните за банковите сметки на фирмата

Служители

въвеждане на данни за служителите (респ. потребителите на
системата)

Права
достъп

за дефинират се правата за изпълнение на функции и за отваряне
на формите в програмата за потребителите и потребителските
групи

Група
Номенклатури
дейности
Пакети

дефиниране на пакети (задания, комплексни цени и смеси)

Направления
поръчки

дефиниране на направления (сплитове) на клиентските
поръчки

Диапазони

дефиниране на диапазони от номера за клиентски кодове,
номера на поръчки, сметки и фактури

Отстъпки
надбавки
Валутни
курсове

и дефиниране на проценти за отстъпки на клиентите и за
надбавки при ценообразуването
данни за валутните курсове

Група
Допълнителни
настройки
Системни
константи

общи данни за програмата

Справки

дефинират се потребителски справки

Текстови
форми

дефинират се формуляри за отпечатване на матрични принтери

Дървовидни
структури

Информация за йерархичните структури (групи труд и части)

Системни
съобщения

Определя различни съобщения за грешка.
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Група
Функции
Импорт данни зареждане на данни от текстови файл в базата данни
Системни
функции

извършване на функции свързани с администрирането на
системата (приключване на месеци и др.).
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Контрагенти
Формата е описана в раздел Сервиз
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Формата е описана в раздел Сервиз

Автомобили
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Клиентски карти

Формата показва въведените в системата клиентски карти и информация за клиента свързан с всяка карта.
В таблицата са показани следните данни:
Карта №
30 цифрен номер на картата (прочита се чрез четеца на карти)
Вид карта
Дата издаване

Дата, на която картата е добавена в списъка на клиентските
карти

Дата задаване

Дата, на която е извършено свързването на клиента/автомобила
с картата

Зададен клиент. № Номер на клиента свързан с картата
Зададено шаси

Шаси на автомобила свързан с картата

Група отстъпки

Група за отстъпки, която ще се използва при отваряне на
поръчката с прочитане на клиентската карта

Срок
отстъпките

на Дата, до която картата е свързана с зададените отстъпки. След
преминаването на датата автоматично се премахват отстъпките
свързани с картата.

Чрез Popup меню се извикват следните функции:
Справка
за Отваря формата Контрагенти и показва данните за клиента
клиента (Ctrl + S) свързан с картата с възможност за тяхното редактиране.
Справка
за Отваря формата Автомобили и показва данни за автомобила
автомобила (F7) свързан с картата
С натискане на бутона Добавяне на карта и прекарване на нова карта през четеца нейния номер се добавя
към активираните клиентските карти.
С натискане на Намиране на карта и прекарване на карта през четеца се извършва позициониране върху
нейния запис в таблицата с клиентските карти.
Следва да се има предвид че ако в кода на картата има символи и е превключено на българска клавиатура, то
системата няма да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение че има символи на кирилица. В този
случай следва клавиатурата да се превключи на латиница и да се повтори прочитането на картата
Свързването на клиент или автомобил с карта се извършва през формите Контрагенти и Автомобили.
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Абонаментни планове

От формата се дефинират абонаментни планове за сервизно обслужване и се задават автомобилите включени в тях.
Разделена е на две страници :
• Списък абонаментни планове

• Данни за абонамента
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Списък абонаментни планове
Показват се в таблица данните за дефинираните абонаментни планове. Описание на колоните е дадено към
следващата страница
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Данни за абонамента
Показват се и се въвеждат данни за абонаментния план:

В лявата част за данните за плана, а в дясната – в таблица са показани автомобилите включени в плана.
За абонаментния план се ъвеждат следните данни:
Код
Уникален буквено-цифрен код
идентифициращ абонаментния план
Име

Име характеризиращо абонаментния
план

До километри

Максимални километри на автомобила,
до които важи абонаментния план

До месеци

Срок в месеци на абонамента

Описание

Пълно описание на условията на
абонаментния план

За вески автомобил, включен в плана се въвеждат следните данни:
Шаси
Кратък номер на шаси на автомобила
От дата

Дата, от която започва да тече
абонаментния план

До дата

Дата, на която изтича абонаментния план
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Форма клиентски списъци
Формата се извиква от меню Настройка -> Контрагенти -> Допълнителни -> Клиентски списъци
От формата се съставят списъци от клиенти или автомобили подбрани по определени критерии.

Тези списъци след това може да се записват във файл или да се използват за изпращане на писма до
съответните клиенти.
Формата се състои от четири страници:
• Клиентски списъци – използва се за дефиниране на нови списъци и за преглед на клиентите включени
в клиентските списъци
• Клиенти – Дава информация за клиентите на фирмата и за реализираните от тях обороти, има възможности
за филтриране и за зареждане в клиентските списъци
• Автомобили - Дава информация за автомобилите посещаващи сервиза и за реализираните от тях обороти,
има възможности за филтриране и за зареждане в клиентските списъци
• Отпечатване писма – от страницата се въвежда текста за писмата и се извършва отпечатването им
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Клиентски списъци

На страницата се показват дефинираните клиентски списъци и клиентите включени в тях. От тук се
дефинират нови списъци, изтриват се данни от списъците и се маркират клиенти за отпечатване на писма.
В горния ляв ъгъл в таблица са показани всички дефинирани клиентски списъци със следните данни за всеки
от тях:
№
Пореден номер на списъка
Списък

Показва името на списъка

Без
При стойност 1 е активирана опция Без повтаряне клиентски номера
дублиране (виж описанието по долу)
При позициониране върху някой от списъците, в долната таблица се показват клиентите включени в списъка,
а в долния край на страницата се показва и общия им брой.
Дефинирането на нов списък става с натискането на бутона Създаване нов списък. При това в горната
дясна част на екрана се показва панел с поле, в което се въвежда името на новия списък. Също така се
дава възможност да се избере опцията Без повтаряне клиентски номера. Ако се сложи отметка, то при
зареждане на нови клиенти се проверява дали вече не е въведен запис със същия клиентски номер и ако е
така не добавя нов запис (Използването на опцията има смисъл, когато се извършва зареждане на данни от
таблицата Автомобили. Тогава ако един собственик има повече от един автомобил, то няма да се генерира
запис за всеки автомобил, а само един запис за собственика. Независимо от стойността на полето програмата
няма да допусне повече от един запис за автомобил). След въвеждане на данните се натиска бутона ОК, с
което се дефинира новия списък и той се показва в таблицата.
В списъка с клиентите се показват следните данни за тях:
Кл.№
Клиентски номер
Име

Име (Фирма) на клиента
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Шаси

Номер на шаси (ако е 0 означава че са заредени само
данни за клиент без автомобил)

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила

Модел

Модел на автомобила

Дата рег.

Дата на първа регистрация на автомобила

Адрес 1

Първа част от адреса на клиента

Адрес 2

Втора част от адреса на клиента

П.К.

Пощенски код

Град

Град

Представител

Представител на клиента, който се изписва на фактурите
(Писмото се адресира до него освен ако не е попълнено
име в полето Управител)

Управител

Управител на фирмата (До него се адресира писмото)

Отп.

Показва дали за съответния клиент е отпечатано писмо

Данните от списъка на може да се редактират директно. Промените се извършват в базата данни на клиентите
и се обновяват автоматично в списъка.
От списъка с клиентите могат да се извикват следните функции:
Маркиране
като Маркира всички записи от списъка като неотпечатани.
неотпечатани
Използва се когато вече са отпечтани писма, но е
променен текста и трябва наново да се отпечатат писма
до всички клиенти
Изтриване (Ctrl+Del)

Изтрива маркираните записи от списъка

Справка клиент (Ctrl + S) Отваря формата Контрагенти и показва данните за
клиента с възможност за тяхното редактиране.
Също така от списъка се извършва маркиране на избраните записи при частично отпечатване на писма (виж
Печат маркирани в страницата Отпечатване писма)
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Клиенти (форма Клиентски списъци)
На страницата се показват клиентите на фирмата и реализираните от тях обороти. В таблица са показани всчики
автомобили със следните данни за тях:

Кл.№

Клиентски номер

Име

Име (Фирма) на клиента

Бр.ремонти

Брой посещения в сервиза за последната 1 година
(отчита броя фактури, в които има отчетен труд0

Бр.ф-ри

Общ брой на издадените на клиента фактури

Ст-ст труд

Сума в лева на вложения труд

Ст-ст части

Сума на изписаните части

Ст-ст други

Стойност на други операции от фактурите (тук се
включват и предоставените аванси)

Оборот

Обща сума на издадените фактури

Град

Град

П.К.

Пощенски код

Адрес 1

Първа част от адреса на клиента

Адрес 2

Втора част от адреса на клиента

Представител

Представител на клиента, който се изписва на фактурите
(Писмото се адресира до него освен ако не е попълнено
име в полето Управител)

Президент

Управител на фирмата (До него се адресира писмото)

Всички данни за посещенията и оборотите се отнасят за последната една година преди текущата дата. Сумите
са в лева и без включен ДДС.
От списъка може да се извикват следните функции:
Зареждане в клиентски списък (Ctrl + L) Включва маркираните или всички показани
клиенти в текущия клиентски списък
Филтриране сървър (Ctrl + Q)

Показване на формата за задаване на
критерии за филтриране на записите на
сървъра

Премахване филтър (Ctrl + R)

Показване на всички записи
извършено филтриране на сървъра

след

При влизане в страницата трябва да се има предвид, че може да се наложи известно изчакване, което е
необходимо за изчисляване на оборотите.
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Автомобили (форма Клиентски спсъци)
На страницата се показват автомобилите на клиентите на фирмата и реализираните от тях обороти. В таблица са
показани всчики автомобили със следните данни за тях:

Шаси

Номер на шаси

Рег.№

Регистрационен номер на автомобила

Модел

Модел на автомобила

Дата 1ва рег.

Дата на първа регистрация на автомобила

Кл.№

Клиентски номер

Име

Име (Фирма) на собственика на автомобила

Бр.ремонти

Брой посещения в сервиза за последната 1 година
(отчита броя фактури, в които има отчетен труд0

Бр.ф-ри

Общ брой на издадените за автомобила фактури

Ст-ст труд

Сума в лева на вложения труд

Ст-ст части

Сума на изписаните части

Ст-ст други

Стойност на други операции от фактурите (тук се
включват и предоставените аванси)

Оборот

Обща сума на издадените фактури

Град

Град

П.К.

Пощенски код

Адрес 1

Първа част от адреса на клиента

Адрес 2

Втора част от адреса на клиента

Представител

Представител на клиента, който се изписва на фактурите
(Писмото се адресира до него освен ако не е попълнено
име в полето Управител)

Президент

Управител на фирмата (До него се адресира писмото)

Телефон

Телфон на собственика на автомобила

E-mail

E-mail на собственика на автомобила

Сума посл.ф-ра

Стойност на последната издадена фактура (вкл.ДДС)

Дата посл.ф-ра

Дата на последната издадена фактура

Всички данни за посещенията и оборотите се отнасят за последната една година преди текущата дата. Сумите
са в лева и без включчен ДДС.
От списъка може да се извикват следните функции:
Зареждане в клиентски списък (Ctrl + L) Включва маркираните или всички показани
автомобили в текущия клиентски списък
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 543 от 710

Филтриране сървър (Ctrl + Q)

Показване на формата за задаване на
критерии за филтриране на записите на
сървъра

Премахване филтър сървър(Ctrl + R)

Показване на всички записи
извършено филтриране на сървъра

след

При влизане в страницата трябва да се има предвид, че може да се наложи известно изчакване, което е
необходимо за изчисляване на оборотите.
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Отпечатване писма (форма Клиентски списъци)
От страницата се извършва въвеждане на текста на писмата и отпечатването им.

В полето текст на писмото може да се въведе текста на писмото (без допълнително форматиране) или да
се откопира обработен в друга програма текст. Следва да се има предвид, че текста трябва да се събира на
една страница.
Съществуват три варианта за отпечатване на писмата:
Печат всички
Отпечатва писма до всички клиенти включени в текущия
клиентски списък
Печат маркирани

Отпечатва писма до маркираните в страницата Клиентски
списъци клиенти

Печат
неотпечатвани

Отпечатва писма до клиентите, за които не са отпечатвани
писма. Виж колона Отп. в страницата Клиентски списъци

Също така може да се задава опцията Заглавна страница. Ако е зададена преди писмата се отпечатва
страница с информация за името на клиентския списък, броя писма, час на отпечатване и текст на писмата.
След отпечатване на писмата в клиентския списък автоматично се отбелязва, че за съответните клиенти са
отпечатани писма.
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Договори ремонти
От формата се въвеждат договорените с корпоративни клиенти (вкл. и застрахователи) цени на труд,
отстъпките и нормите за разходи на материали, които впоследствие да се използват при оформяне на
поръчките към съответния клиент:

В полето Контрагент се показва списък с всички клиенти, за които има въведени условия по договор за
ремонт. След избор на клиент в таблицата се показват договорените условия. За един клиент могат да се
дефинират неограничен брой варианти на условия, зависещи от възраст на ремонтирания автомобил, тип на
автомобила и др.
Добавянето на нов контрагент със сключен договор се извършва с натискане на бутона Нов контрагент
и въвеждане на клиентския му номер от базата с контрагентите на фирмата. Добавянето на нов набор от
условия по договора за ремонт се извършва при избран контрагент и натискане на бутона Добавяне условия.
Премахването на вече въведени условия се извършва с натискането на бутона Изтриване условия.
За всеки ред с условия по договор се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Идентификатор

Автоматично
генерирано
идентифициращо записа

Възраст на автомобила до години

Поле за въвеждане на максимална възраст
на автомобила, до която важат въведените
условия (към настоящия момент се показва
само като информация, и не се извършва
проверка за възрастта на автомобила при
отваряне на поръчка)

Тип автомобил

Тип на автомобила, за който важат
въведените условия (може да се остави
празно, както е допустимо и да се въведе
друг текст описващ в кои случаи важат
зададените условия)

Стойност на ремонта над лв.

Минимална стойност на ремонта, при която
важат зададените условия (към настоящия
момент се показва само като информация,
и не се извършва проверка за сумата при
приключване на поръчка)
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Цена Демонтаж/Монтаж

Въвежда се цената на час за сервизните
операции, които са включени в група
Механика, Масло и Инспекция

Цена боядисване

Въвежда се цената на час за сервизните
операции, които са включени в група
Боядисване

Цена възстановяване

Въвежда се цената на час за сервизните
операции, които са включени в група
Каросерия

Група отстъпки

Избира се клиентска група за отстъпки,
която важи при избраните условия за
ремонт

В страницата Калкулиране разходи, се въвеждат договорените норми за разход на материали при оформяне
на поръчките:

В лявата таблица се показват всички дефинирани условия по договор за ремонт към избрания контрагент. На
първия ред има запис с идентификатор 0, който се използва за въвеждане на норми, които важат за всички
поръчки към контрагента, независимо от това кои условия за ремонт са избрани.
В дясната таблица се въвеждат договорените норми за разходи за материали. В таблицата се въвеждат
следните данни:
Поле

Описание

Разход ИД

Автоматично генериран пореден номер

Име разход

Въвежда се описание на разхода (напр. Боя, Кит и т.н.). Това
описание се използва за избиране на желания разход при оформяна
на поръчката

Код

Номенклатурен номер на стоката или труда, който се изписва в
поръчката

Вид операция

Показва дали операцията е стока или труд
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Обект

В кой обект се отчита операцията

Ед.цена

Единична цена, с която се включва в поръчката. Ако не е въведена
стойност, се използва цената зададена в картона на стоката/
операцията

Основа

Изписа се наименованието на Основата, на базата на която се
изчислява разходът на материал (Например за Боя осн.детайл се
въвежда Основен детайл, за Боя допълнителен детайл се въвежда
Допълнителен Детайл и т.н.). При въвеждането на описание трябва
да се има предвид, че ако има две или повече позиции с една и
съща основа, то при калкулирането на разходите е достатъчно само
на едно място да се въведе стойноста на основата (например брой
Основни детайли), за да се изчислят стойностите за всички разходи
използващи тази основа

Начин изчисл

Задава се по какъв начин се използва стойността в полето Основа за
изчисляване на разхода на материал. При въвеждане на Количество –
стойността се използва за определяне на количеството на изписвания
материал. При въвеждане на стойност – основата се използва за
определяне на стойността на изписвания материал, а количеството му
е единица.

Въвежда се избран друг разход, на чиято база се изчислява текущия
(Например Разхода на допълнителни материали се изчислява на
ИД Базов разход базата на стойността на Боята)

Множител

Въвежда се коефициент, по който се умножава стойността въведена
за основата за да се определи количеството или цената на
изписвания материал (напр. При изчисляване по количество и зададен
коефициент 0.15 за основен детайл и въведена стойност 3 за Основен
детайл полученото количество ще бъде 0.45; При изчисляване по
стойност и въведен множител 0.3 и основа Боя.осн.детайл, на
стойност 40 лв. Получената сума ще бъде 12 лв.)

Избира се като какъв тип да се отчита разхода при работа със
Тип към застрах. системата SmartClaims
След дефиниране на условия по договор за ремонт за определен клиент използването им се извършва във
следните форми:
Нова поръчка – при отваряне на нова поръчка на клиент със зададени условия по договор за ремонт,
автоматично се отваря списък с условията с възможност за избор кои от тях да се приложат по конкретната
поръчка
Работа по поръчка – меню Поръчка-Въвеждане-Договор за ремонт – за преглед и промяна на избраните
условия по договор за ремонт
Работа по поръчка – меню Поръчка-Въвеждане-Калкулации – за въвеждане на избраните разходи на
материали за включване в поръчката.
След избор на условия по договор за ремонт по конкретната поръчка се извършва автоматично прилагане на
зададените цени на труда и отстъпки за операциите.
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Общи данни
Формата се състои от следните страници:
• Общи данни
• Параметри Audatex
• Параметри DAT
Формата се извиква и с натискане на Shift + Del.
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Общи данни

От тази страница се избират обектите (склад, сервиз и каса), в които работи потребителят.
Също така се задават директориите по подразбиране за импорт и експорт на данни (при комуникациите с
доставчиците) и директорията, в която да се записват справките.
Задават се и следните допълнителни опции, важащи за текущия потребител:
Опция
Описание
Двустранен печат Задава се дали етикетите за подменени гаранционни части се
отпечатват на принтер поддържащ двустранен печат (в този случай една
гаранционни
част от данните се отпечатва на предната страна, а останалата част на
етикети
задната) или не ( в този случай всичко се отпечатва от едната страна
на листа)

Запис поръчки
ProfitManager

Задава се дали да изпраща информация към ProfitManager

ри
създаване на поръчката , в последствие може да бъде избирана в
ProfitManager при смесването на боя.

Промахване
допълнителни
символи от
номенклатурни
номера

Задава се дали да се премахват избраните символи " Данни за
фирмата " и "Обекти" > "Допълннителни настройки" , при избиране на
този флаг се указва работа с баркод скенер.
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Параметри Audatex
От страницата се задава име и парола, с което се извършва връзката със системата Audatex. Това име и парола
важат само за текущия потребител в Car_IS. Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Потребител

Въвежда се потребителското име, с което текущия потребител
работи в Audatex.

Парола

Въвежда се паролата, с която текущия потребител влиза в Audatex.

Потвърждение на
паролата

Въвежда се повторно паролата, с която текущия потребител влиза в
Audatex.

След въвеждане на данните се натиска бутона Запомняне за запаметяване на въведената информация.
Паролата се запазва в кодиран вид, което е защита от неоторизиран достъп.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 552 от 710

Параметри DAT
От страницата се задават параметрите за връзка със системата за калкулации на DAT

Клиентски номер
Въвежда се клиентския номер в DAT
Потребител
Въвежда се потребителското име
Парола
Въвежда се парола
Потвръждение на паролата
Въвежда се втори път паролата, за да е сигурно, че е въведена коректно
Signature
Въвежда се дадения от DAT код за връзка с услугата
Запомняне
С натискане на бутона се запомнят въведените параметри
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Принтери
Във формата се задават на кои принтери да се отпечатват справките и се избира режима на отпечатване на
документите, за които са дефинирани и графични и текстови форми – документ за изписване и поръчка/
работна карта.
За всеки тип документи се избира принтер от списъка с инсталираните принтери.
Режима на отпечатване може да бъде:
Графичен - използва се вградения генератор на отчети
Текстов през спулер - генерира се текстови файл, който се изпраща към спулера на избрания принтер
Директен без конвертиране - Отчетът директно се изпраща към порта, на който е закачен принтера
Директен с конвертиране - Като предишният, но се извършва и конвертиране на кирилицата от Windows
Code Page в DOS Code Page.
Директен с конвертиране (RUS) - Като предишният, но се извършва и конвертиране на кирилицата от
Windows Code Page в DOS Russian Code Page (за печат с по-стари модели принтери като LC24-15).
При директен печат се задава адресът на порта, а не името с което е инсталиран принтерът (напр. LPT1 ако
е локален или \\computername\\printersharename).
За документа за изписване, поръчката/работната карта и фактурите се задава и в по колко екземпляра да се
отпечатват. Ако се отпечатват на матричен принтер с химизирана хартия трябва да се въведе 1 екземпляр
независимо от това колко пласта е хартията.
При натискане на бутон Таблица конвертиране се показва таблица, която се използва при печат в режим
Директен с конвертиране (RUS). В нея се въвежда кой символ трябва да се изпраща на принтера вместо
съответния символ, като кирилицата с намира от 128(А) до 192(я). Над таблицата са показани в два реда
десетиците и единиците от кода на символа. Въвеждат се само символите след код 64 (т.е. без контролните
символи). По подразбиране таблицата е конфигурирана за DOS Russian Code Page.
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Обекти
На четири страници се показват обектите във фирмата - складове, сервизи, каси и парични средства .
На страница Допълнителни настройки се въвеждат параметри, които важат за всички видове обекти
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Складове
Въвеждат се следните параметри разделени на две страници:
Поле

Описание

Страница Основни данни
Номер

Автоматично генериран уникален номер на обекта

Общи данни
Наименование

Име на склада, което се използва във всички справки и документи

Описание

Допълнително описание на склада

М.О.Л

Име на Материално отговорното лице на склада

Телефони

Телефони на склада (отпечатват се върху поръчките за доставка)

Факс

Факс на склада (отпечатва се върху поръчките за доставка)

Фирма

При зададени повече от една фирма в Данни за фирмата, тук се задава
данните на коя фирма се използват при документите на съответния
склад.

Структури
Стокова група

Задава се в коя структура са дефинирани стоковите групи за склада

Продуктова кат.

Задава се в коя структура са дефинирани продуктовите категории за
склада

Стойности
подразбиране

по
Задават се стойностите, които да се записват при създаване на нов
картон на стока в съответните полета

Мерна единица
Ценова група
Стокова група
Продуктова кат.
Осн.доставчик
Метод
изписване

на Метод на изписване на стоките от склада. Може да бъде
"Среднопретеглена" - при всяка доставка количеството и стойността
се натрупват към тези в момента и се определя новата единична
цена, или "FIFO" - всяка доставка се завежда по отделна партида и
изписването се извършва по цената за най-старата партида, от която
има налични бройки.
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Поръчки
доставка
Запас в месеци

за
Задава се общият коефициент за запас, който да се използва за склада
при генериране на складова поръчка (вж. Алгоритъм за генериране на
поръчки)

Мин.коефициент за Задава се минималния коефициент получен от алгоритъма за
поръчване
генериране на поръчки, под който не включва стоките в поръчката
Таблици
коефициенти

Отваря форма за въвеждане на коефициенти за поръчване на стоките.

Валути
Валута

Валута, в която се определят продажните цени и, която се използва
като втора валута освен местната при отчитане на склада. Има бутон
с който може да се отвори формата за добавяне на нова валута

Вид курс

Вид курс, с който се работи по подразбиране в склада

Цени
Продажна цена

Задава се коя цена да показва в списъка на стоките и при изчисляване
на стойности по продажни цени в справките

Доставна цена

Задава се коя цена да използва при поръчките за доставка и при
изчисляване на стойности по доставни цени в справките

Метод
на Задава се по какъв начин се изчисляват цените на частите:
ценообразуване
0 - със задаване преизчисляване цени при завеждане на документ за
доставка
1 - при промяна на цената в документ за доставка автоматично се
отваря екран за въвеждане на новите цени на частта.
Страница Допълнителни данни
Физически контрол на стоките
Проверка доставка
Клиент

Задава се клиентски номер, на който да се отвори поръчка за
отразяване на установените разлики при физическа проверка на
доставката

Сервиз

Избира се сервиз за поръчката

Сплит

Избира се сплит за поръчката

Контрол при
изписване

Флаг дали при изписване на стоките се иска преди това да е
потвърдена физическата проверка на предаваните стоки
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Други
Главен склад

Избира се главен склад, от който се зарежда текущия склад.

Месеци
за Брой месеци след откриването на картон на част при изтичане, на
валидност на картон които ако няма извършени транзакции с частта картона се закрива
Коеф.разходи
доставка

по Задава коефициента с който да се увеличава при внос (доставчик с
махната отметка на От страната) фактурната цена, за да се получи
доставната цена (COST PRICE)

Фиксиран
коеф.разходи
доставка

Флаг дали себестойността да се изчислява със зададения коефициент
за разходи по доставката или на база реално въведените към документа
за доставка разходи

Показване
на Флаг дали при справки за част да се показва целия склад и да се
всички стоки при позиционира върху избраната или да се покаже (филтрира) само
справки
избраната част.
Без
проверка Определя начина на обработка на стоките в поръчката. Ако е
наличности
отметнато независмио от наличността статуса на частта става “ЗА
ИЗПИСВАНЕ”
Проверка за стари Флаг дали при зареждане на данни от електронните каталози
номера стоки
да проверява дали зададената част няма по-нови или по-стари
номенклатурни номера и да показва таблица за избор на някой от
другите номенклатурни номера
Автоматично
преизч.цени
картон
Склад
автомобили

Флаг дали при промяна на базовата цена на частта в картона й
в автоматично да преизчислява и другите цени
за Флаг дали в склада се отчитат автомобили (във връзка с модул
автомобили)

Шаблон

Бутон за отваряне на форма за въвеждане на Шаблон за отпечатване
на данните на продавания автомобил във фактурата

Минимален
процент печалба

Задава се минимален процент печалба, като програмата не прекратява
продажбата с печалба под него освен ако изрично не е разрешена от
потребител с права за това

Пров. За прод.под Флаг дали програмата да следи и прекратява продажби с печалба под
мин.% печалба
минимално зададения процент
Разрешаване
Флаг дали да се разрешава да се изписват повече от наличните бройки
изписване повече от в склада
наличност
Изчисл.отст.автомобил
Флаг дали данните за отстъпката за автомобилите да се изчисляват
без допълн.обор.
като разлика между цената към клиента с включено допълнително
монтирано оборудване или без него и цената в картона на автомобила
(важи само за складове за автомобили).
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Задължително
Флаг, изисква / не изисква потвържение на доставката от форма
приемане на
Автомобили.
доставка автомобил
Въвеждане на име
получател при
изписване

Флаг, изисква /не изисква въвеждане на получател при изписване
на стоките.
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Шаблони автомобили

От екрана се дефинира шаблон за отпечатване на данни за автомобила при фактурирането му. Въведения
текст в шаблона се добавя като редове във фактурата след реда, на който е изписан автомобила
В лявата част е показан текста, който ще се добави. В дясната има списък с всички полета с данни за
автомобила. Те могат да се включат в шаблона или с позициониране на мястото, където се иска да се включи
полето и двойно натискане с мишката върху полето или директно с написване на името на полето заградено
в квадратни скоби.
На показания по горе шаблон във фактурата ще отговарят следните редове:
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Таблици с коефициенти за поръчване
Използват се за дефиниране на коефициенти за тежест използвани при поръчване на стоките. Алгоритъмът
за генериране на складови поръчки изчислява средномесечното движение на стоките на базата на
текущия месец и предходните 12 месеца. Таблиците определят тежестта, с която всеки месец участва в
средномесечната величина. В таблицата има общо 13 записа. Записът за месец 0 се отнася за текущия
месец, този за 1ви за предходния и т.н. Няма ограничени за сумата от коефициентите за всичките месеци.
Във всеки склад може да се въвеждат неограничен брой таблици с коефициенти, които да се задават за
различни типове стоки. Например може да се взима само последния месец, или движението от преди 11
месеца (за стоки със сезонен характер) и т.н.
В горната част на формата се показват дефинираните таблици. С бутона Нова таблица се създава нова
таблица с коефициенти.
При позициониране върху дадена таблица в долната част на формата се показват съответните месечни
коефициенти, които могат да се редактират.
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Сервизи
Параметрите за сервизите се въвеждат на две отделни страници:
Основни данни
Допълнителни настройки
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Основни данни
Въвеждат се основните параметри за сервиза
Поле

Описание

Номер

Автоматично генериран уникален номер на обекта

Общи данни
Наименование

Име на сервиза, което се използва във всички справки и документи

Описание

Допълнително описание на сервиза

М.О.Л

Име на Материално отговорното лице на сервиза

Телефони

Телефони на сервиза (отпечатват се върху клиентските поръчки и
проформите)

Факс

Факс на сервиза (отпечатва се върху клиентските поръчки и
проформите)

Каса

Избира се каса към която се отчитат вътрешните документи на сервиза

Файл гаранции

Въвежда се път и име на файла в който се записва информация за
гаранционните ремонти (за трансфер към системата за обработка на
гаранциите). Ако е оставено празно не се извършва запис на данни

Фирма

При зададени повече от една фирма в Данни за фирмата, тук се задава
данните на коя фирма се използват при документите на съответния
сервиз.

Стойности
подразбиране

по

Мерна единица

Задава се стойността, която да се записва при добавяне на сервизна
операция полето Мерна единица

Ценова група

Задава се стойността, която да се записва при добавяне на сервизна
операция полето Ценова група

Сплит

Задава се кой сплит да се избира по подразбиране при отваряне на нова
поръчка

Клиентска група

Задава се клиентска група по подразбиране при добавяне на нов
клиент

Структури
Структура

Задава се в коя структура са дефинирани стоковите групи за сервиза

Валути
Валута

Валута, в която се определят продажните цени

Вид курс

Вид курс, с който се работи по подразбиране в сервиза

Цени
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Продажна цена

Задава се коя цена да използва при изчисляване на стойности по
продажни цени в справките

Доставна цена

Задава се коя цена да използва при изчисляване на стойности по
доставни цени в справките

Клиентски
поръчки
Сервиз автомобили Задава се дали автомобилите въведени за този сервиз се водят при
него, в друг сервиз или общо с всички сервизи (Всички)
Търсене клиент по Задава се в кое поле да се позиционира курсора.
VIN_NR - номер на шаси
PLATE_NR – регистрационен номер
CLIENT_NO – клиентски номер
Дни стари поръчки Полето показва след колко дни да се оцветяват поръчките за сервиза.
Опции
на труд
Сумарно
на труда

отчитане
отчитане Задава се режима, по който ще се щемпелова работата по поръчката.
Ако е отметнато се отчита само номера на поръчката.Ако не е се
щемпелова по коя сервизна операция от поръчката се работи.

Щемпеловане
времето

на Флаг дали е задължително монтьорът да е щемпеловал работа по
поръчката (виж. Щемпеловане), за да може да отчете заработка по нея

Планиране работата Задава се дали се извършва планиране на работата за извършване по
по бригади
бригади. Виж Работа за извършване
Час прикл.ремонт

Задава се часа, който излиза по подразбиране при предлагане на
приблизителен срок за завършване на ремонта при отпечатване на
работна карта

Изчисляване
справки труд
База
приходи/ Задава се на каква база се извежда справката за заработките на
заработки
монтьорите и се изчисляват заплатите им. Ако е отметнато за база се
използват приходите на сервиза (фактурираните поръчки). В противен
случай база е отчетения труд независимо дали е фатуриран или не.

Делител количество Задава се число, на което се разделя количеството труд отчетено в
труд в справки
базовата единица при извеждане на справките. Например ако базовата
единица е минута, а справките трябва да се извеждат в часове, в полето
трябва да се зададе 60.
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Допълнителни настройки
Въвеждат се допълнителни параметри свързани с работата в сервиза:

Поле

Описание

Допълнителни
настройки
Търсене автомобил Ако е отметнато, при отваряне на нова поръчка след попълване на
от клиентски номер клиентски номер програмата намира първия автомобил, който се води
на клиента и го въвежда в поръчката
Ръчно
задаване Ако е отметнато при отваряне на нова поръчка се показва поле за
номера на поръчки номер на поръчка, което може да се попълни на ръка. Ако полето се
остави празно то автоматично се генерира номер на поръчката.
Задълж.въвеждане
кодове на дефекти

Ако е отметнато не се допуска приключване на гаранционна поръчка
без въведени кодове на дефекти за всички записи в поръчката

Показване
сплитове

всички Флаг дали при влизане в поръчка да се показват операциите от всички
сплитове (направления) на поръчката или само от избрания сплит

Затваряне
сплитове

всички Флаг дали да се приключват всички сплитове на поръчката или само
избраният

Код операция
подразбиране
Автоматично
изписване
приключване

по Флаг дали сервизът работи със стандартни кодове на сервизни
операции, зависещи от моделът автомобил. Има бутон Настр. за
дефиниране на кодовете по подразбиране.
Флаг дали автоматично да се изписват стоките от поръчката при
при извикване на Приключване поръчка (може да се използва при обекти
за директна продажба, за да се спести поотделното извикване на двете
функции).

Фиксиране валута Флаг дали при отпечатване на проформа фактура от сервиза
при печат проформа автоматично се променят валутите на операциите в поръчката, така
че да съответстват на валутата, с която се работи в сервиза, и се
преизчисляват цените.
Отчитане влизане/ Флаг дали за сервиза се отчита влизането и излизането на
излизане
автомобилите. Ако е зададено при отваряне на поръчка се проверява
автомобили
дали автомбилът е отчетен като влезнал в сервиза и се нанася номера
на поръчката в записа за влизане в сервиза.
Питане за връщане Флаг дали при отваряне на поръчка за ремонт да се задава изрично
стари части
дали клиента желае да му бъдат върнати старите части.
Проверка стоки във Задава се дали при въвеждане на част да показва данни наличностите
всички складове
на въведния номер във всички складове на фирмата
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Работа със сервизни Задава се дали да се изисква задаване на сервизна карта за поръчките
карти
не сервиза
Работа с
служители

карти Задава се дали при отваряне и приключване на поръчките и при
влизане и излизане на автомобилите да изисква идентификация на
служителя с магнитна карта

Показване
Задава дали в интернет модула да се показва информация за отделните
инф.поръчка преди редове в поръчката преди да е маркирано че е завършена работа по
прикл.работа
поръчката.
Игнориране цени Флаг дали да игнорира изрично зададената цена в поръчката при
труд автомобил / отчитане на труд от този сервиз (Например ако към застрахователите
поръчка
се задава договорена ставка на труда от Авторепаратура, но за
извършените услуги от механичния сервиз се работи на стандартната
ставка на сервиза).
Проверка
километри
автомобил
Задължително
записване
посещение

Флаг дали при отваряне на поръчката да проверява за въведени
километри на автомобила. Също така ако е отметнато не допуска
въвеждане на по-малки километри от тези, които са записани в картона
на автомобила
Флаг дали при отваряне на поръчка задължително да се изисква
за преди това автомобилът да е бил записан в “Записване за ремонт”.
Ако е отметнатато само потребител за “Отваряне поръчка без
предварително записан час” може да създаде поръчка без автомобилът
да е бил предварително записан за ремонт.

Проверка за акции Флаг дали при отваряне на поръчка да се проверява за акции
на всички сервизи дефинирани само в текущия сервиз или и в другите сервизи.
Без автоматично
очакван срок

Флаг за забрана на печат на работна карта без да е въведен краен
срок.

Фактуриране

Подреждане
фактурите

във Избира се начина на подреждането на операциите от поръчката във
фактурата. Може да бъде:
• ПО ВИД ОПЕРАЦИЯ – подрежда операциите в зависимост от вида
им (първо ТРУД, после СТОКИ и т.н.) ,по обекта, от който са изписани/
извършени и по номенклатурния им номер
• ПО ГРУПИ ОПЕРАЦИИ – подрежда операциите в зависимост от
принадлежността им към група в поръчката и вътре в групата както
при “ПО ВИД ОПЕРАЦИЯ”
• ПО РЕД НА ВЪВЕЖДАНЕ – подрежда операциите в реда в който са
въведени в поръчката

Суми по видове Задава се дали да показва междинни суми за всяка група по
операции
в видове операции (труд, стоки и други) при подреждане “ПО ГРУПИ
междинни
ОПЕРАЦИИ”
групирания
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Суми по видове Задава се дали след последните редове от фактурата да се показват
операции в края на суми по видове операции (труд, стоки и други)
фактурата
Показване всички Задава се дали в редовете на фактурата да се включват и операциите
видове
операции от вид “ОПЛАКВАНЕ” И “ЗАДАНИЕ”
във фактура
Връзка с
програми

външни

Връзка с AudaTex

Задава се дали от сервиза се използва системата за оценки на щети
AudaTex. Ако е отметнато, то при отваряне на нова поръчка се
предлага автоматичното прехвърляне на данните за поръчката към
Audatex и при работа в поръчка се показват менютата за трансфер на
данни към/от Audatex.

Връзка с
ProfitManager

Флаг дали има връзка със системата за смесване на бои на BASF Glazurit - Profit Manager. При активиране се записва информация за
отворените поръчки, която да се прочете от ProfitManager.

ProfitManager сплит Задава се в кой сплит да се зареждат смесените бои.
Въвеждане име
получател при
изписване

Флаг, изисква / не изисква въвеждане на получател при изписване
на стоките.

Запис код служител Флаг, записва /не записва код на служителя, получил стоката (пр. код
при изписване
на монтьор).
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Сервизни операции по подразбиране
От формата се задава на код на операция, който да се попълва автоматично при добавяне на нов ред в сервизна
операция. Въвеждат се следните данни:
В първата таблица се избира тип на модела автомобил (В долната таблица се показват всички модели от този
тип).
В дясната таблица се избира вид клиент, задава се кода на операцията или се избира от списъка Сервизна
операция.
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Каси
Въвеждат се следните данни за работата на касите:
Поле
Описание
Номер

Автоматично генериран уникален номер на обекта

Общи данни
Наименование

Име на касата, което се използва във всички справки и документи

Описание

Допълнително описание на касата

М.О.Л

Име на Материално отговорното лице на касата

Телефони

Телефони на касата (отпечатват се върху клиентските фактурите)

Факс

Факс на касата

Фирма

При зададени повече от една фирма в Данни за фирмата, тук се задава
данните на коя фирма се използват при документите на съответната
каса.

Валути
Валута

Валута, в която се изчисляват приходите от касата.

Вид курс

Вид курс, с който се работи по подразбиране в склада

Други
Подреждане във
фактурите

Избор за подреждането във Фактурите ( по ред на въвеждане,
погрупи операции и по вид операция).

Потвърждаване
Флаг дали се допуска запис на фактура преди да е зададен запис на
фактура без да е фактурата с предходния номер.
потвърдена
предходната
Печат код служител Флаг дали на печатната форма на фактурите освен имената на
на фактури
съставилия да се отпечатва и идентификационния му код (за
заместване на ръчния подпис).
Efaktura
Изпращане всички Флаг дали всички издадени от касата фактури да се изпращат към
към EFaktura
системата за електронни фактури
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Парични средства
Използва се за настройка за водене на парични средства на каса и банка. Въвеждат се следните
параметри:

Поле

Описание

Номер

Автоматично генериран уникален номер на обекта

Наименование

Име на обекта, което се използва във всички справки и документи

Описание

Допълнително описание на обекта

Отговорник

Име на Материално отговорното лице на обекта

Вид

Вид на обекта за парични средства (КАСА, БАНКА и др.)

Валута

Валута, в която се отчитат средствата в обекта
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Допълнителни настройки
Въвеждат се следните параметри, важащи за всички видове обекти:
Поле
Описание
Група

Избира се група от обекти, към която принадлежи текущия обект.
Използва се в справките за групиране на сходни обекти (например
ако компанията има няколко подразделения, то групите могат да бъдат
отделните подразделения). При натискане на бутона се отваря екран
за редактиране на данните за групите.

Макс. месеци
връщане дата

Задава се колко месеца назад може да се кориграт датите на
документите. Ако не е зададено нищо се допуска коригиране в
текущия месец, както и един месец назад до изтичане на 14то число.
При задаване на друга стойност се увеличава с толкова месеца
назад, като се запазва правилото за допустимост на корекциите до
изтичане на 14то число на последващия месец. При складове това
ограничение се отнася до датата на завеждане, а при касите до датата
на фактура/вътрешен документ.

Референтен №

Поле за въвеждане на допълнителен номер/код идентифициращ
обекта

Символи за
Премахва всички въведени в полето символи в номенклатурния
премахване от ном. номер при работа с баркод, ако тук е въведен символ, независимо
№
че не е въведен в "Данни за фирмата" > "Настройки на системата"
то той ще бъде премахнат. Полето може да бъде персонализирано за
всеки обект.
Специфична
емблема

Флаг дали при отпечатване на профрорми и фактури да се използва
емблема и текст различен от тези зададени за фирмата. Ако не е
зададено се използват тези, които важат за фирмата - Общи данни за
фирмата

Цвят в поръчки

При избиране на цвят се извършва оцветяване на позициите от този
обект в клиентските номера (на колоната номенклатурен номер)

Допълнителен текст Текст за обекта, който се отпечатва във фактурите
Емблема
Таблица
специфично
групиране
фактури

Специфична емблема за обекта
Дава възможност при зададена опция “Специфично групиране във
фактури” в Данни за фирмата, да се избере в коя група на фактурата
във да влизат операциите от съответния вид за текущия обект
Напр:
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В този случай за избрания обект Трудът ще отиде в група Труд,
Сткоите, Пакетните цени и смесите в група Части, а Текстовите записи
в Група – Материали и други
Операции, за които не е зададена група влизат автоматично в група
“Други”, която се отпечатва на последно място във фактурите
Таблица
сметки

Банкови В таблицата се избира с кои банкови сметки работи избраният обект
(сервиз или каса). Ако не са въведени банкови сметки, то обектът
има достъп до всички банкови сметки. В колоната Предпочитана се
маркира тази банкова сметка, която да излиза избрана по подразбиране
във фактурите и проформа фактурите.
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Данни за фирмата
Въвеждат се общи данни за работа на системата.
Ако системата се използва от повече от една фирма за всяка фирма се въвежда отделен запис и за всеки обект
се задава с коя фирма работи. По подразбиране при инсталация на системата е въведен запис с № 0, с който
по подразбиране работят всички обекти.
В долния край на формата има бутон Справка операции, при чието натискане се отваря форма, показваща
извършените промени по основните данни на фирмата (име, ЕИК, ДДС номер, адрес, телефони)
Данните за фирмата се показват в четири страници :
• Основни данни - всички общи данни
• Стандартни текстове - показва текстовете които се отпечатват на всеки документ (поръчка, проформа,
фактура)
• Настройки на системата – задаване на общи параметри за работа на системата
• Настройки автомобили – параметри свързани с отчитането на поръчките за нови автомобили
• Настройки марки - параметри свързани с определени марки автомобили, когато системата се използва от
официални представители на тези марки
• Данъчни групи - дефиниране на различни групи артикули за облагане с косвени данъци (ДДС, акциз и др.)
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Основни данни
На екрана се въвеждат следните данни:
Поле
Забележки / Описание
Име

Име на фирмата (отпечатва се върху
всички документи и справки)

Международно име

Име на фирмата на английски (отпечатва
се върху формулярите за изпращане в
чужбина)

Допълнителен текст

Официално мото на фирмата (отпечатва
се върху фактурите и проформите)

Град

Седалище на фирмата

Пощенски код
Адрес 1

Първа част от адреса на фирмата

Адрес 2

Втора част от адреса на фирмата

Междунар.адр.1

Първа част от адреса (вкл. града и
държавата) на фирмата на английски

Междунар.адр.2

Втора част от адреса (вкл. града и
държавата) на фирмата на английски

Телефони

Телефони на фирмата (отпечатват се
върху фактурите)

Факс

Факс (отпечатва се върху фактурите)

Телекс

Телекс

Код от чужбина

Код за набиране на страната и града от
чужбина (добавя се към телефоните и
факса при формулярите за чужбина)

E-mail

E-mail адрес на фирмата

WEB Site

Интернет адрес на фирмата

Идент. №

Идентификационен номер на фирмата

Идент. № ДДС

Идентификационен номер на фирмата по
закона за ДДС

Процент ДДС

Процент на данък добавена стойност

Емблема

Изображение
на
фирмения
знак
(отпечатва се върху фактурите и
проформите) – размерите му са 600х164
или
пропорционални,
съотношение
ширина към височина 3.66
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Стандартни текстове
На страницата се въвеждат следните данни:
Текст към фактурите
Допълнителен текст, който се отпечатва в
края на всяка фактура
Текст към проформите

Допълнителен текст, който се отпечатва в
края на всяка проформа фактура

Текст към поръчките

Допълнителен текст, който се отпечатва в
края на всяка поръчка
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Настройки на системата
Разделени са на четири групи:
Настройки 1 - различни параметри за работата на системата
Настройки 2 - параметри задавани с да и не
Цветове - настройки за цветове на системата
Кредитен контрол - настройки на системата за кредитен контрол

Настройки
Поле

Описание

Настройки 1
Местна валута

Код на валутата на страната

Курс купува

Задава се кой вид курс да се използва за преизчисляване на продажната
цена в други валути (използва се при справката за цените на част в
наблюдение на склада)

Гаранционен сплит

Направление по което се записват акциите на автомобил при отваряне на
нова поръчка

Файл гаранции

Име на файл, в който се записват гаранциите (не се използва вече –
преместено е при данните за сервизите)

Сплит абонаментни планове

Направление по което се записват абонаментните план овена автомобил
при отваряне на нова поръчка

Касови продажби, Обект

Избира се в кой обект да се отварят поръчки за продажби при директна
връзка с каталог за частите

Клиентски №

Въвежда се на кой клиентски номер да се създават поръчки за продажби
при директна връзка с каталог за частите

Склад
стоки

връщане

употребявани Избира се кой склад да се предлага по подразбиране при връщане на
вложени стоки от автомобил обратно в склад

Изчисляване стойност само на При сложена отметка при актуализирането на данните за стока вложена
базата на КМ
в автомобил за изчисляването на новата остатъчна стойност се взима
предвид само съотношението между изминатите километри и максимално
допустимите километри и не се използва реално отчетеното изхабяване
(зададено в остатъчен %). При махната отметка първо се използва
отчетеното изхабяване и само ако няма такова, то тогава се използват
километрите.
Коеф. Базово кол. Труд/час

Въвежда се колко базови единици труд има в един час. (Съотношението
на всяка мерна единица към базовата единица се задава в полето стойност
на системни константи)

Клиент.№ автомобили

Задава се клиентски номер, който да се попълва по подразбиране при
добавяне на нов автомобил (ако не е попълнено, няма клиентски номер по
подразбиране).

Проверка контакти

Списъчно поле , предлага избор за типа на проверката :
БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 579 от 710

БЕЗ ПРОВЕРКА - не се извършва проверка за посочено лице за контакт,
САМО ПРОВЕРКА-проверява дали има записано лице за контакт , ако
такова не е записато извежда съобщение с въпрос за попълване на лице
за контакт,
ЗАБРАНА РАБОТА БЕЗ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ- ако не бъде въведено
лице за контакт , системата няма да позволи да продължите докато
лицето за контакт не бъде посочено

Директория за архивиране

Задава се директорията по подразбиране за запис на архива на БД.

Брой архивни копия

Задава се колко архивни копия на базата данни да се запазват

Предп. банкова сметка

Избира се коя банкова сметка да се показва по подразбиране при печат на
проформа фактури

Метод на плащане

Избира се метод на плащане по подразбиране. Стойността в това поле се
игнорира, ако е зададено контрол на начин на плащане по клиенти.

Символи за премахване на ном.№ В полето се описват символите , които да бъдат премахнати в цялата
система при работа с баркод .
КМ подсещане автомобили

Задава се колко километра преди очакваното събитие да подсеща за него,
както и да включва автомобила в справката за подсещания

Дни подсещане автомобили

Задава се колко дни преди очакваното събитие да подсеща за него, както
и да включва автомобила в справката за подсещания

Макс.км

Задава максимални километри дневно при изчисление пробег за
подсещания автомобил

Мин% печалба пакети

Задава минималният процент печалба от пакетите

Проверка мин. печалба пакети

Флаг , указва дали да се извършва проверка за минимална печалба от
пакети

Игнориране мин.печалба склад за Флаг , указва дали при пакетите да се игнорира проверката за минимална
пакети
печалба зададена за склада
Дни за предупреждение
просочена поръчка части

Задават се дните за предупреждение за забавени поръчки на части

Часове предупреждение
договорен срок поръчка

Задават се часовете за предупреждение за изтичащ договорен срок
поръчка

Дни стари поръчки

Задава се поръчки над колко дни да се отбелязват като стари в списъка с
поръчките

Дни повторно посещение

Задават се броя на дните , през които ако автомобила дойде повторно да
се смята като повторно посещение
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Причина повт.посещение само от Флаг - указва дали ще се ползва предварително установена номенклатура
номенклатура
или ще може да се въвежда свободно текст в полето на поръчката
Настройки 2
Без автоматични процедури

Флаг дали сървърът е инсталиран върху Windows NT (без отметка). В
противен случай (отметнато) при всяко стартиране на програмата се
проверява дали има генерирани валутни курсове за деня и ако няма ги
генерира.

Специфични справки

Флаг дали се използват специфични форми за основните документи
(Работна карта, Запитване за части, Проформа и Фактура). В този
случай се написва допълнителна библиотека с функции за отпечатване
на документите. За по-подробно описание виж Ръководство на
Администратора

Защита имена всички клиенти

Флаг дали да се защитават от промяна имената на всички контрагенти.
Ако е активиран, само потребители със зададени права за “Промяна име
защитен клиент” могат да променят имената на клиентите. Ако не е
активиран, защитата се включва само за клиенти, на които изрично е
маркирано полето “Защитен клиент”.

Проверка вид плащане клиенти

Флаг дали при издаване на фактура да проверява дали е разрешено на
клиента да плаща по банков път

Клиентски карти

Флаг дали се работи с магнитни клиентски карти. Ако е отметнат при
отваряне на клиентска поръчка се дава възможност за прочитане на
картата и зареждане на данни за клиента и се активират функции за
свързване на картите с клиентите.

Специфично
фактури

групиране

във Флаг дали записите във фактурите да се подреждат по определени групи
зададени в системни константи (тип 58 – Групи редове във фактури) и
свързани с видовете операции и обекти в Настройка-> Обекти или да се
използва стандартното групиране, което е по вид операция и обект

Показване номенклатурни номера Флаг дали във фактурата да се отпечатва номенклатурния номер на
във фактури
операцията или само описанието
Задаване достъп до менюта в
поръчка

Флаг дали да се ограничава достъпът до менютата в работа по поръчка
(ако е отметнат само потребителите с изрично зададени права виждат
менютата за справки)

Разпределение на работата при
двойно натискане с мишката

Флаг , указва дали се рапределя работата в сервиза при двойно натискане
с мишката върху поръчката или не

Предвиждане км напомняния

Флаг дали при определяне на текущите километри за показване на
напомняния за автомобила се взимат предвид и изчислените километри
след последното посещение

Бързо търсене свързани артикули Ускорява процедурата по търсене на свързани артикули.
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Показване дата поръчка фактури

Флаг дали във фактурата да се показва датата на отваряне на поръчката
или само номера й

Показване напомняне автомобил Флаг дали напомнянето за автомобила да се показва само при отваряне на
при фактуриране
нова поръчка или и при фактурирането й.
Разширено
сервиз

планиране

работа Флаг дали се ползва допълнителна функционалност за планиране на
работното време на монтьорите. Ако е отметнат записването за посещения
се прави с описване на работите, които следва да се извършват и
приблизителното време необходимо за тях. Също така се използва модул за
разпределяне на записаните посещения по монтьори и отчитане на реално
вложеното време.

Допълн.данни в поръчки

Флаг дали при отваряне на поръчка да се въвеждат и допълнителни данни
(количество гориво, секретен болт, забележки за външния вид и внесен
депозит)

Показване
документи

ИД

поръчка

в Флаг дали да се отпечатва идентификационен номер на поръчката
в проформите. Този допълнителен номер се използва за достъп до
информация за поръчката през интернет

Автоматично преизчисляване цени Флаг дали при зареждане на поръчки от интернет да остава цената, която
в поръчки
идва от Web системата или програмата да прочита цена от картона на
стоката
Показване всички подсещания в
нова поръчка

Aко не е отметната се показват само тези подсещания, които предстоят
в зададените километри/дни, ако е отметната се показват всички
неизпълнени подсещания

Проверка за минимални
количества за поръчване

Флаг , когато не е отметнат извежда съобщение за несъответствие от
поле брой в опаковка , ако е отметнато, не позволява да се изпрати
поръчката

Без автоматично попълване на
километри в клиентски поръчки

Флаг дали при отваряне на нова поръчка да върне последните километри
регистрирани за този автомобил.

Маркиране на електронни
фактури като отпечатани

Флаг при отметнат отбелязва eФактурите като опечатени.

Изписване
положителни
и Флаг дали да е разрешено в една и съща поръчка да има изписани стоки и
отрицателни к-ва в една поръчка с положително и с отрицателно количество (компенсиране на стоки)
Отваряне отделна поръчка акции

Флаг дали за акциите да се отваря нов номер на поръчка или ново
направление към вече отворената (т.е ако се отвори поръчка 1 –
направление Продажба, то акцията дали да бъде в поръчка 2 – направление
Акция или в поръчка 1 – направление Акция)

Разширена форма печат поръчка

Флаг коя форма за отпечатване на поръчка да се използва – съкратената
или разширената
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Отделно отпечатване оплаквания Флаг дали при използване на разширената форма за поръчка, редовете от
клиент в поръчка
вид ОПЛАКВАНЕ да се отпечатат в отделна група или заедно с въведените
сервизни операции
Сървърен режим
автомобили сервиз

Показване нулева
вътрешни сметки

на

таблица Ако се активира тази опция, то при отваряне на форма “Автомобили
сервиз” се изтеглят само първите записи. Филтрирането и сортирането
се извършват на сървъра, а не на работната станция. Препоръчително е
включването й при наличие на повече от 1000 автомобила в базата данни,
с цел по-бързото отваряне на формата.

сума

труд Ако е зададено, трудът в печатните форми на вътрешните сметки се
показва със стойност нула, независимо от това дали има стойност в
поръчката.

Показване наличност в документ
за изписване

Ако е маркирано, при отпечатване на документа за изписване, със
зададен вид печат "Графичен", ще се показва и колона с текущата
наличност на стоките.

Отваряне на поръчка при
анулиране документ

Флаг, когато е отметнат отваря сервизната поръчка след анулиране на
фактура или сторниране на сметка.

Специална цена с най-висок
приоритет

Флаг, когато е отметнат специалната цена се с най висок приоритет, дори
и когато е по - ниска от стандартната за дадения клиент

Проверка за права откриване на
картон нов артикул

Флаг, когато е отметнат се проверява дали потребителя има право да
отваря картон на стоката за склада.

Маркиране на електронни
фактури като отпечатени
Бързо търсене свързани артикули
Промяна данни клиент в поръчка
при промяна в карта
Проверка клиент приспадане на
аванс

Проверява дали клиента има внесен аванс и предлага приспадане ако
намери такъв

Показване на аванс след плащане
Проверка всички резервирани
стоки при приключване поръчка

Проверява дали има резервирани части при приключване в поръчката

Текстови записи във вътрешни
поръчки

Позволява/забранява да се използват текстови записи във вътрешни
поръчки

Цветове
Стари поръчки

Задават се цветовете за маркиране на старите поръчки. Има две полета за цвета на шрифта и за фона

Кредитен контрол
Кредитен контрол
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Кредитен контрол

Флаг дали е включен модулът за кредитен контрол (предупреждения
и забрани при отваряне на поръчка и фактуриране в зависимост от
кредитния статус на клиента)

Само предупреждения

Флаг дали само да се показват предупреждения за надвишен кредитен
лимит и просрочия или и да се активира забраната за отваряне на нови
поръчки/фактуриране

Разрешаване фактури в брой при
надвишен лимит

Флаг дали се разрешава издаването на фактури в брой, когато клиентът е
блокиран заради надвишен лимит и/или просрочия

Разрешен процент над лимит

Допустим процент надвишаване на кредитния лимит, до който не се
предприемат действия

Разрешен процент просрочия

Допустим процент на просрочията от общите задължения на клиента, до
който не се предприемат действия

Процент над лимит за блокиране
поръчки

Зададен процент надвишение на кредитния лимит, над който се
забранява отварянето на нови поръчки на клиента

Процент просрочия за блокиране Зададен процент на просрочията от общите задължения на клиента, над
поръчки
който се забранява отварянето на нови поръчки на клиента
Efaktura
Изпращане всички към Efaktura

Флаг дали всички издадени фактури да се изпращат към системата за
електронни фактури Efaktura

Използване Use Payment
Consolidator

Задава се дали да е активирана тази опция при изпращане на
електронните фактуи (уточнява се от Банксървиз)

Фискален печат
Генериране на име файл

Съдържа две полета - Име на файл и разширение на файла, два влага за
добавяне на номер на докумен , дата и час

Настройка запис файл

Таблицата съдържа начина на печат на файла от принтера , към
настоящият момент е настроено да работи с програмата на датекс
FPRINT .

Някои от данните се въвеждат само веднъж за цялата система и се показват само при запис № 0.
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Настройки автомобили
От страницата се въвеждат следните параметри свързани с поръчките за нови автомобили:
Общи параметри

Закръгляване
автомобили

продажни

цени Флаг
дали
в
модула
Поръчки
автомобили, продажните цени да са
закръглени до цяло число или да се
показват и стотинките.

Клиентски № собствени автомобили

Задава се кой клиентски номер да се
използва при създаване на запис за
автомобила като клиент на сервиза, ако
автомобилът не е запазен за определен
клиент.

Брой символи кратко шаси

Избира се последните колко символа
от пълното шаси на автомобила да се
използват за краткото шаси при създаване
на запис за автомобила като клиент на
сервиза.

Цветови настройки

Предаден автомобил

Цвят, с който се показват
автомобили
с
попълнена
предаване”

всички
“Дата

Клиентски автомобил

Цвят, с който се показват
автомобили запазени за клиенти

всички

Свободен наличен автомобил

Цвят, с който се показват всички
автомобили, които не са запазени
за клиенти и имат попълнена “Дата
пристигнала”

Свободен неналичен автомобил

Цвят, с който се показват всички
автомобили, които не са запазени за
клиенти и нямат попълнена “Дата
пристигнала”
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Настройки марки
От страницата се въвеждат параметри свързани с конкретни марки:
Поле
Описание

Дилър номер

Номер на сметка на фирмата в сисетмата на основния доставчик
(използва се за изпращане на поръчките за доставка)

Склад БМВ

Избира се склада, в който да се прехвърлят данните от ETK (каталог
на частите на БМВ)

Склад Ровър

Избира се склада, в който да се прехвърлят данните от EPC, Microcat
и MG Rover Parts Catalogue(каталози на частите за Ровър и Ленд
Ровър)

Интеграция GM

Флаг дали системата се използва от дилър на GM и се използват
функциите за връзка със системите на GM

Склад GM

Избира се склада, в който да се зареждат данните за цените идващи
от GM
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Данъчни групи
Дава възможност за дефиниране на различни данъчни групи артикули, на данъците начислявани за тях и
на данъчните ставки.
В първата таблица се показват дефинираните данъчни групи. С бутона Добавяне се създава нова група
Във втората таблица се въвежда видът на начислявания данък/данъци, ставката му, както и дали е
включен в цената на артукула или се добавя към общата стойност на фактурата.
Видовете данъци се дефинират от Системни константи.
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Банкови сметки
Въвеждат се данни за банковите сметки на фирмата. Въвеждат се следните полета:
Поле
Описание
№ по ред

Пореден номер, който идентифицира банковата
сметка. Въвежда се от потребителя

IBAN Код сметка

Код на сметката

Банка

Изписва се името на банката

BIC код на банката

Банков идентификационен код на банката

С натискане на бутона ОК се затваря формата.
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Служители
Съдържа данните за служителите на фирмата (респ. потребители на системата).

От формата се добавят и нови служители
В таблица се показват и могат да се редактират следните данни:
Поле
Описание
Код

Име, Презиме
Фамилия

Код на служителя (Задава се ръчно при добавяне на нов служител)
и Трите имена на служителя

Потребителско име Име на служителя като потребител на SQL Server. При въвеждане
на ново име се прави проверка дали съществува такъв потребител
на сървъра и ако не предлага създаването на акаунт на сървъра, след
което отваря формата за разглеждане и добавяне на потребители. При
промяна на име предлага изтриването от сървъра на потребителя със
старото име.
Бригада

Избира се в коя бригада работи служителя (използва се в модула за
планиране на времето)

Стенд

Стенд, на който работи служителя (монтьора)

Език

Език, на който работи служителя
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Идентификационен Код, който да се отпечатва на фактурите и да замества подписа на
код
служителя.
Международно име Имена на служителя на английски (използва се при формулярите на
английски)
Цвят планиране

Избира се в какъв цвят да е оцветен реда на служителя във формата
за планиране на времето. Ако не е въведен цвят се използва този
дефиниран за бригадата, в която участва

Отдел

Отдел на служителя

Телефон

Телефон на служителя

Домашен телефон
Мобилен

Мобилен телефон на служителя

Макс.% отст.части

Максимален допустим процент отстъпка за части от служителя

Макс.% отст.труд

Максимален допустим процент отстъпка за труд от служителя

Макс.% отст.пакети Максимален допустим процент отстъпка за пакети от служителя

При изтриване на служител от таблицата се дава възможност и за изтриване на съответстващия потребител
от сървъра на базата данни.
Допълнително под таблицата се показват следните данни за служителя, върху когото е позициониран
курсора:
Поле

Описание

Работа по поръчка

Определя коя форма ще се показва по подразбиране при влизане в
поръчка Възможностите са
Всички операции - основна форма, показва всички операции в
поръчката
Стоки – форма за работа само със стоките
Труд – форма за работа само със сервизните операции

Стандартна
операция

Определя какъв тип операция се търси първо при въвеждане на номера
на операция във формата за работа по поръчка. Избира се между
Стока и Труд

МОЛ

Отбелязва се дали служителя да се показва в списъците на Материално
отговорните лица

Складов оператор

Ако е маркирано при влизане във формата за работа по поръчка се
показват отворените поръчки от всички сервизи

Група

Флаг дали записът отговаря на група от служители използвана за общо
отчитане на труда (използва се при изчисляване на заплатите)
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Затв.екран
печат

след Флаг дали след отпечатване на работна карта или проформа фактура
по дадена поръчка, да зартваря екрана на поръчката

Автом.пок.получени Флаг дали автоматично да се показва форма с поръчките с получени
стоки
стоки при стартиране на програмата
Достъп
информ.доставки

Флаг дали служителя вижда стойности в колоните свързани с доставни
цени и взаимоотношения с доставчика във формата Поръчки
автомобили

Използв.цветове
нови авт.

Флаг дали във формата Поръчки автомобили редовете да се оцветяват
взависимост от статуса на автомобила или не.

Тип монтьор

Задава се какъв тип ремонти извършва служителя. Използва се при
извеждане на справки за разпределението на труда по видове.

Списък сервизи

Таблица, в която се определя в кои сервизи може да работи служителя
(респ. в списъците на кои сервизи да се показва)

Списък
обекти

достъпни Таблица, в която се определя кои обекти могат да бъдат активни за
избрания служител (респ. в кои обекти може да работи)

Обекти
стоки

получени Списък на обектите (сервизи и складове), които се наблюдават от
служителя за получени стоки. Виж Списък клиентски поръчки

Потребителски
групи

Таблица, в която се определя към кои потрбеителски групи
принадлежи служителя (за определяне на правата за достъп)

Подпис

Съхранява се подписът на служителя (използва се при формуляри за
изпращане по факс)

В долния край на формата са разположени следните бутони:
Задаване карта
Свързва служителя с магнитна карта използвана при активирана
опция Работа с карти служители в Настройка->Обекти->Сервизи
Права за достъп

Отваря формата за дефиниране на правата за достъп до менютата
и функциите на системата

Потребители БД

Отваря формата за разглеждане и добавяне на потребители в сървъра
на базата данни
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Потребители на SQL сървъра
Показват се и се редактират данните за потребителските акаунти в сървъра на базата данни, както и за
групите, към които принадлежат.
Формата се състои от четири страници:
Групи – В две таблици показва дефинираните на сървъра групи и потребителите включени в съответната
група.
Потребител – От потребителско име се избира за кой потребител искаме да разглеждаме и променяме
данните. След избор на име в списъка се показват всички групи и се отбелязват тези, в които е включен
потребителят. След това може да се маркират само тези групи, в които искаме да бъде включен потребителя.
С натискането на бутона Запис, направените промени се записват на сървъра.
От страницата може да се извършва задаване на нова парола на потребител. Това става с натискане на бутона
Задаване на нова парола. След това се появява панел, в който двукратно се въвежда новата парола и после
се натиска бутона Смяна на парола. Ако не се иска промяна на паролата се натиска бутона Отказ. Следва да
се има предвид, че смяната на парола може да се извършва само от системния администратор на програмата
(потребител sa).
Потребители и групи – Изброява всички потребители, като за всеки от тях на по един ред се изброяват и
групите, в които са включени. Т.е. ако един потребител участва в три групи то неговото име ще се появи
на три последователни реда. С натискането на бутона Изтриване на потребител и/или логин се изтриват
данните(акаунта) за този потребител от сървъра.
Нов потребител – Служи за дбавяне на нов потребител на сървъра. Задават се следните параметри:
Потребителско име – Ключово име на потребителя. Трябва да бъде уникално за сървъра
Даване право за достъп – избира се коя система ще извършва оторизирането (идентифицирането на
потребителя). Съществуват два варианта:
• Windows NT. В този случай за съответното потребителско име трябва да има дефиниран потребител на
Windows NT сървъра. Задава се името на домейна (Domain), в който е дефиниран потребителя. Също така
има възможност да се зададе дали този потребител да има право на достъп до базата данни или да му бъде
забранен достъп.
• SQL Server. Сървърът на базата данни се грижи за идентифицирането на потребителя. Задава се начална
парола за потребителя, като се въвежда и повторно, за да не бъде направена грешка при въвеждането й.
База данни – Задава се името на базата данни, към която ще се свързва потребителя.
След въвеждането на данните се натиска бутона Създаване на логин и потребител и даване на права
върху базата, с което се добавя новия потребител в сървъра на базата данни.
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Права за достъп
Дефинират се и се преглеждат правата за изпълнение на функции и за отваряне на формите в програмата за
потребителите и потребителските групи.
Формата е разделена на две страници:
• Задаване права – за управление на права по потребител и група
• Списък зададени права – за преглед на зададените права за всички потребители/групи
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Задаване права

От полето Права на се избира дали ще се задават права на отделен потребител или група. От списък се
избира правата на кой потребител / група ще се дефинират.След това се избира дали се дефинират права за
изпълнение на функции или за достъп до менютата. Ако е избрано Функции се избира Тип обект, за който
ще се задават права. В средната таблица се показват дадените права, заедно с името на обекта, за който са
дадени. В най-дясната таблица се показва списък с всички функции за съответния тип обект или менюта
на системата. От нея се избират един или повече редове, които да се добавят към дадените на потребителя/
групата права. При функциите за всички типове обекти осен “Общи” от полето Обект се избира дали се дават
за конкретен обект или за Всички обекти. С натискане на бутона
като права за зададения обект на избрания потребител/група.

избраните редове се задават

При натискане на бутона
таблица.

се премахват всички избрани редове за зададени права от средната

При натискане на бутона
копиране:

се отваря допълнителен панел за определяне на параметрите за
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При избиране на Същия потребител права, които са зададени на потребителя за един обект се копират в
друг обект.
При премахване на отметката от Същия потребител се активира поле за избор към кой друг потребител/
група да се копират избраните права
При избор на Същия обект, правата се копират към другия потребител/група със същите обекти, както и
при текущия потребител
При премахване на отметката от Същия обект се активира поле за избор за кой обект да се копират избраните
права.
При натискане на бутона
се извършва самото копиране на избраните права съгласно зададените
параметри. Следва да се има предвид, че е безсмислено да се извършва копиране при едновременно зададени
Същия потребител и Същия обект.
При натискане на бутона

се затаря панела за копиране на права.

При натискане на бутона

се отваря формата за въвеждане на данните за служителите
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Списък зададени права
В таблица са изброени всички права зададени на потребители/групи. Показани са следните полета:
Поле
Описание
Код служител/група

Код на служителя/групата, на когото е зададено право за достъп
до менюто/функцията

Име служител/група

Код на служителя/групата, на когото е зададено право за достъп
до менюто/функцията

Потр./Група

0 – за потребител(служител), 1 – за група

Код меню/функция

Номер на менюто/функцията, за което е зададено право за достъп

Меню/Функция

Показва дали достъпът е до меню или до функция

Име меню/функция

Име на менюто/функцията, за което е зададено право за
достъп

За вид обект

Показва за какъв тип обект се отнася дадената функция. При
менютата винаги е общи

№ Обект

Номер на обект, за който е зададен достъпът до определената
функция

Име обект

Име на обект, за който е зададен достъпът до определената
функция

Подгрупа

Подгрупа към която спада определеното меню/функция (към
настоящия момент няма разделение по подгрупи)
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Пакети
Формата е описана в раздел Склад
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Направления поръчки

В тази форма се дефинират направленията (сплитовете) на поръчките.
Формата има две страници : списък и данни
В списъка се показват всички дефинирани направления и информация за тях
В страницата Данни се въвеждат нови направления и се редактират данни за съществуващите.
Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Код

Номер на направлението (сплита)

Наименование

Наименование на направлението (сплита)

Наименование
български

Наименование на направлението (сплита) на български

Група

Избира се група от направления, към която принадлежи
направлението. Използва се в справките за групиране на сходни
направления. При натискане на бутона
се отваря екран за
редактиране на данните за групите.

Вид цена части

Вид цена, която се използва за изписаните стоки по това направление
(сплит)

Вид цена труд

Вид ценя, която се
направление( сплит)

Вид документ

Избира се какъв документ се издава при приключване на поръчката
(само за вътрешните направления). При натискане на бутона
се
отваря екран за редактиране на данните за видовете документи.

Продажба

Флаг дали направлението (сплита) е продажба на клиенти (дали се
издава фактура) или вътрешен

Начисляване ДДС

Флаг дали при издаване на фактура се начислява ДДС

Рекламация

Фалг дали при изчисляване на заплати заработките по това
направление се намаляват от общата заработка

Гаранция

Флаг дали е гаранционно направление (сплит) (използва се при
трансфера към гаранционната програма и при съставяне на справките)

Данни
ремонт

използва

за

труда

отчетен

по

това

предишен Флаг дали при работа с това направление (сплит) трябва да се въведат
данни за извършен предишен ремонт на автомобила (приложимо е при
гаранционните направления)

Проверка
срок Флаг дали да се извършва проверка дали автомобилът е в гаранционен
гаранция автомобил срок при отваряне на поръчка по това направление (сплит). Може да
се задава само за гаранционни направления.
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Оборудване
автомобил

Флаг дали направлението се използва за отчитане на оборудване на
автомобил. При зададено “Оборудване автомобил” след приключване
на поръчката стойностите на изписаните стоки/труд се добавят към
съответната позиция от оборудването на зададения за поръчката
автомобил. Флагът може да се активира само за направление, което не
е “Продажба” и/или “Гаранция”.

Фактуриране
себест.

по Флаг дали при приключване на поръчката продажните цени да се
изравнят със себестойността на изписаните стоки (приложимо е при
вътрешни документи, за да има съответствие на сумата разпечатана на
документа и стойността на изписаните стоки)

Автоматично
отпечатване
документ

Флаг дали при приключване на поръчката/фактурата автоматично да
се отпечатва издадения документ или само след изрично извикване на
Печат от фактуриране.

Вътреобщностна
доставка

Флаг дали направлението е Вътреобщностна доставка. Може да
се зададе само за направление от тип “Продажба” и без зададено
”Начисляване на ДДС”. Фактурите за това направление автоматично
се маркират като Вътреобщностна доставка и стоките в тях се
включват в декларацията за изпращания по Интрастат.

Създаването на ново направление (сплит) става с натискането на бутона Нов сплит
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Диапазони

В тази форма се дефинират автоматично генерираните номера на документи
Формата се състои от седем страници за дефиниране съответно на номера на поръчки, клиенти, сметки,
фактури, Протоколи за ВОП по ДДС, Оферти за автомобили и Протоколи за анулиране на фактури .
На всяка страница има две таблици.
В първата таблица се задава обекта за който важи диапазона (където е приложимо), Име на диапазона
и начален и краен номер. Следва да се има предвид че първият генериран документ ще бъде с номер с
единица по-голям от зададеното начало на диапазон. Т.е. ако е зададено 0 ще се започне от документ с
номер 1. За зададен обект не може да има припокриващи се диапазони.
Във втората таблица се задават групите за които ще се използва дадения дипазон, както следва:
• Номера поръчки - Сплитове (направления) на поръчките
• Клиентски номера – клиентски групи
• Номера сметки - Сплитове (направления) на поръчките
• Фактури – Видове фактури
• Проколи за ВОП по ДДС – складове
• Оферти за автомобили – сервизи
• Протоколи за анулиране фактури – Каси.
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Отстъпки и надбавки
От формата се дефинират проценти за отстъпки на клиентите и за надбавки при ценообразуването.
От първата таблица се избира клиентска група - за отстъпки, или вид продажна цена - за надбавки (За всеки
вид цена програмата автоматично създава съответна клиентска група).
Във втората таблица се попълват отстъпките или надбавките за избраната група за различните ценови групи.
Също така при избиране на опцията Ценови групи таблиците се разместват, т.е в първата се показват ценовите
групи, а във втората отстъпките/ надбавките за различните клиентски групи.
От формата с натискане на бутон Допълнителни отстъпки се отива във форма за въвеждане на
допълнителни отстъпки.
Начинът за пресмятане на цените е следния:
Отстъпки
Крайна цена = Ед.цена х Количество х (1- Отстъпка)
Надбавки
Продажна цена = Базова цена х (1 + Надбавка)
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Допълнителни отстъпки
Във формата се въвеждат данни за допълнителните отстъпки давани за определени комбинации от сервиз,
Ценова група, Клиентска група и Тип автомобил. Тези допълнителни отстъпки или важат самостоятелно
или се добавят към вече дадените отстъпки.
В таблицата се въвеждат следните данни:
Сервиз
Избира се сервиз, за чийто поръчки се
дават допълнителни отстъпки
Ценова група

Избира се ценова група на операцията, за
която се дава отстъпката

Клиентска група

Избира се ценова група на операцията, за
която се дава отстъпката (Ако се остави
празно важи за всички групи)

Инд. Модел

Тип модел за който се дава отстъпката (0
– за всички модели)

Процент

Стойност на дадената отстъпка

Към текущата отстъпка?

Флаг дали се добавя към текущата
отстъпка или важи самостоятелно (в
този случай се избира по-високата от
основната или допълнителната отстъпка)
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Валутни курсове
От формата се въвеждат данни за валутните курсове
В горната част е показан календар от който се избира за коя дата да се покажат курсовете. При отваряне на
формата календарът е позициониран на текущата дата.
В долната част е таблицата с всички курсове за избраната дата. Курсовете се генерират автоматично от
предишния ден за всеки вид валута и всеки вид курс.
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Системни константи
Формата показва системните константи (параметри) на програмата
В първата таблица се показват типовете константи. За константи които са предварително дефинирани и не
могат да се редактират от служителите в полето Системна е отбелязано 1.
Във втората таблица се показват стойностите за съответния тип константа. В таблицата са показани следните
колони:
Поле
Описание
№

Уникален код за дадения тип на запис

Име

Наименование отговарящо на кода

Описание Допълнително описание
Текст

Допълнително поле за въвеждане на текст

Стойност Допълнително поле за въвеждане на стойност
Група

Поле, по което могат да се групират определени записи

Статус

Допълнително поле, използвано в специфични случаи

По долу са описани значенията на допълнителните полета, за определените типове параметри:
Тип параметър
Поле
Описание
6 – Вид поръчка за доставка Текст

Тип
на
поръчката
в
системата на доставчика
(при изпращане към BMW и
Opel)

Стойност

Тип
на
поръчката
в
системата на доставчика
(при
изпращане
към
Caterpillar)

15 – Мерни единици

Стойност

Делител към основната
операция (за мерни единици
за отчитане на труд)

16 – Видове фактури

При избиране на този тип
се променят имената на
колоните както е описано подолу
Описание
документ

в

печатния Име на вида документ,
който ще се покаже при
отпечатване на документа

Сторниращ документ

Избира се при сторниране на
документ от този тип, какъв
тип документ да се издаде

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 613 от 710

Тип документ

Избира се обобщен тип на
документа:
Вътрешен документ
Дебитно известие
Кредитно известие
Отчет
Протокол за анулиране на
фактура
Фактура

Касова бележка (сметка)

Отбелязва
се
дали
вида документ отразява
извършване на продажба без
издаване на фактура

18 - Видове плащане

Тип на плащането

Показва вида на плащането
- в брой или парични
еквиваленти
- Отложено плащане

21 – Видове цени

Стойност

Показва кода на създадената
клиентска група свързана с
този вид цена

23 – Системни функции

Стойност

Показва дали е запис свързан
с функция на програмата – 1
или с меню – 2

Статус

При записи свързани с
функция
показва
дали
функцията важи за:
0 – Не е свързана към
конкретен обект
1 – Склад
2 – Сервиз
3 – Каса
4 – Всички видове обекти

Група

Ако е въведено 0 означава,
че групата е свързана с
определен вид цена

24 – Клиентски групи
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27 – Продуктови групи Текст
(индекси модели)

37 – Модели автомобили

Текстово
описание
продуктовата група

на

Стойност

Код на основната продуктова
група, която се използва при
търсене на нормовремена

Група

Съответстващ код на модел
от константа от тип 37

Група

Код на основен тип модел
(използва се за определяне
на стандартен код на
сервизна операция)

38 – Видове щемпеловане Стойност
на времето

Код за определяне на типа
щемпеловане:
1Щемпеловане на
работата
2Щемпеловане на
работно време
3Щемпеловане на
отсъствия
4- Планиране на работното
време

41 – Видове
дейности

Съответствие на съответния
вид сервизна дейност към
видовете
по
системата
SmartClaims

сервизни Стойност

42 – Видове транспорт

Статус

Избира се цвят с който
да се оцветява дадения
тип дейност в планиране и
разпределение на работата.

Стойност

Код на вид транспорт (при
изпращане към Caterpillar)

45 – Флагове по клиентска Стойност
поръчка

Група състояние:
1 – По отворена поръчка
2 – По приключена поръчка

51 – Файлове за импорт

Име на файла, откъдето се
импортират данните – ако е
число се прочита съответния
параметър от Настройка –
Общи данни, както следва:

Описание
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0 - Импорт данни ЕТК
1 - Импорт данни ЕРС
2 - Импорт от Microcat
3 - Импорт от MG Rover
4 - Експорт данни
5 - Запис на справка

Текст

Показва с каква структура е
файла за импорт:
D – с разделител между
полетата
F – с фиксирана дължина на
полетата

Стойност

В кой обект се импортират
данните

52 Сервизни бригади

Стойност

Отваря се списък за избор
на цвят, с който да се
показва бригадата в модула
за планиране на времето

54 Статуси автомобили

Текст

В скоби се изброяват
кодовете на всички статуси,
към
които
може
да
се премине от текущия
разделени
със
запетая.
Например (8,9,10)

Статус

Задават се кодове за
специфични статуси:
0 – Произведен автомобил
10 – Наличен в склада на
производителя
1 – Наличен в склада на
фирмата
2 - Предаден

Име

Задават текстовете ,
които ще се използват :
примерно
„Включени в поръчки“
„Кодирани части“,
„Изключени от поръчки“.

83 Видове стоки за
поръчване
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82 Видове напомняния

Текст

Задават се видовете
напомняния за
автомобили
поле Стойност :
1- Изискуемо
0 - Неизискуемо
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Справки

Във формата се дефинират всички справки включени във формата Общи справки
Всяка справка се дефинира от таблица или изглед в базата данни, който връща данните; имена на справката
на дефинираните езици;база данни от която се взимат данни; група в която влиза справката и полета на
справката.
Името на таблицата или изгледа представлява идентификатор на справката и трябва да бъде уникално
независимо от базата данни.
Формата е разделена на две части:
• Дефиниции справки – общи данни за справката
• Полета справки – данни за полетата включени в справката
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Дефиниции справки

В списъка на справките са изброени имената на всички таблици, изгледи и процедури (връщащи данни), за
които са дефинирани справки. В него се добавят новите справки и се избира справка, за която се въвеждат
данни.
В таблицата с описанията на справката се въвеждат имената на справката на съответните езици, които се
показват на потребителя и се отпечатват като заглавие на справката. В полето Език се избира от списък за кой
език се въвежда наименованието, а в полето Наименование се въвежда името на справката на съответния
език.
С натискането на бутона Нова справка се отваря допълнителен екран за създаване на дефиниция на нова
справка. Попълват се следните данни
Име на базата данни Избира се от списък базата данни, от която ще се извежда
справки (SQL – основна БД)
Име на таблица в БД

Име
на
справки

Избира се от списък името на източника на данните
(таблица, изглед, процедура), както е записано в базата
данни

групата Избира се от списък в коя група да се включи справката

Име на справката

Задава се описателното име (описанието) на справката

Код на езика

Избира се за кой език да се въведе зададеното описание
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След въвеждане на данните и натискане на бутона Запис, програмата добавя таблицата в списъка на
справките и записва всички полета от зададения източник (таблица, изглед, процедура) в списъка на полетата
на справката.
Групата, в която е включена справката, както и името на базата данни, от която се взимат данните може да
се променят от екрана Полета справки.
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Полета справки
От екрана се дефинират полетата (колоните) включени в справката.
За всяка справка има запис с име “1”, в който се въвеждат общи данни за справката. Това са името на
базата данни, от която се взима информацията, което е записано в колоната Формат, и групата, в която влиза
справката, записана в Израз при сумиране.
За всички останали полета се въвеждат следните данни:
Параметър
Описание
Име

Име на полето в таблицата

Вид

Тип на полето n – число, c – символ, d –
дата

Ширина

Ширина на полето в справката

Формат

Стринг за форматиране на полето (за
числа и дати)

Подравн.

Подравняване на полето (l - ляво,c – в
центъра, r – дясно)

Детайл

Задава се дали полето може да се включва
в списъка на избраните за отпечатване
полета.

Критерий

Задава се дали полето може да се задава в
критериите

Групиране

Задава се дали по полето може да се
извършва групиране

Подреждане

Задава се дали по полето може да се
извършва подреждане

Израз при сумиране

Задава се израз за сумите по групи
и за цялата справка(Могат да се
използват математическите оператори и
Sum, имената на полетата се задават с
Table1. (за таблици и изгледи) или Proc1.
(за процедури) пред тях. Например ако
полето се казва Summ,то тук се задава
Sum(Table1.Summ)

Доп.полета

Задават се имената на други полета, които
са необходими за изчисляване на израза
при сумиране

Параметър

Задава се дали полето е входен параметър
на процедурата (само когато справката е
на базата на процедура)
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От списък

Задава се дали при критериите,
стойността на полето трябва да се избира
от списък

Таблица

Задава се от коя таблица се взима списъка

Ключово поле

Задава се стойността на кое поле от
таблицата се връща в критерия

Поле в списъка

Задава се кое поле от таблицата се показва
на потребителя за избор

Филтър на списъка

Задават се критерии за филтриране на
записите от таблицата, които да се
включат в списъка

Израз

Задава се дали полето е израз или
се взима директно от таблицата/изгледа/
процедурата

Текст на израза

Задава се израз за изчисляване на полето
(всеки валиден за SQL израз)

В таблицата с наименованията на полето се въвеждат имената на текущото поле на съответните езици, които
се показват на потребителя и се отпечатват като заглавия на колоната. В полето Език се избира от списък за
кой език се въвежда наименованието, а в полето Наименование се въвежда името на полето на съответния
език.
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Текстови форми
Използва се за дефиниране на формуляри за отпечатване на матричен принтер използващи само текстови
данни.
При дефиниране на формулярите следва да се имат предвид следните положения:
За подаване на данни към формулярите се използват две таблици - сумарна и детайлна.
Формулярите се състоят от 7 секции:
• Заглавна част - Отпечатва се в началото на първа страница.
• Заглавна част на страница - Отпечатва се в началото на всяка страница освен първата.
• Заглавия на колоните - Отпечатват се на всяка страница непосредствено преди детайлните редове
• Детайлни редове - Отпечатват се за всеки запис от детайлната таблица
• Запълване между детайлните редове и сумарната част - Отпечатва се между последният детайлен ред и
сумиращата чат
• Сумираща част - отпечатва се на последната страница преди подлинията
• Подлиния на страница - отпечатва се в края на всяка страница
Всички секции освен детайлната използват данните от сумарната таблица.
Формата се състои от две таблици - за описване на формулярите и за полетата включени във избрания
формуляр.
В първата таблица се въвеждат следните данни за всеки формуляр:
Колона
Описание
Име форма

Въвежда се името на формуляра. В програмата се
използват следните формуляри:
Order_Print - Работна карта по поръчка
Picking_Slip - Бележка части
Picking_Slip_Compl - Бележка части при изписване на
смес

Ширина стр.

Брой символи отпечатвани на един ред

Дължина стр.

Брой редове отпечатвани на една страница

Размер заглавие

Брой редове на заглаваната част на формуляра (отпечатва
се в началото на първа страница)

Размер сумарна част

Брой редове на сумиращата част на формуляра (отпечатва
се на последна страница преди долната част на страница)

Размер заглавна част

Брой редове на началната част на страница (отпечатва се
в началото на всяка страница освен първата)

Размер долна част

Брой редове на крайната част на страница (отпечатва се в
края на всяка страница)

Дълж. на загл. колони

Брой редове на заглавията на колоните (отпечатва се на
всяка страница преди детайлните редове)

Дълж. на дет. ред

Брой редове за всеки запис (детайлен ред) от справката
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Сум.част в края на стр. Задава се дали сумиращата част да бъде на последните
редове на последната страница или непосредствено след
завършване на детайлните редове
Заглавия на колоните

Задава се дали се отпечатват заглавия на колоните на
детайлните редове

Разделител м/у редовете Задава се символ който да разделя отделните редове (напр.
- или *). Ако не е зададен не се отпечатва разделител
между редовете
Размер
редове

допълващи Задава се размера на редовете допълващи последната
страница (тези редове може да се използват за ръчно
дописване)

Разделител
допълващи редове

м/у Задава се разделителя отпечатван между допълващите
редове (напр. - или *). Ако не е зададен не се отпечатва
разделител между редовете т.е. няма допълващи редове

Във втората таблица се описват полетата включени в избраната справка (формуляр):
Колона
Описание
Име на полето

Задава се текста (за поле от тип текст), име на колона (за
поле от БД) или име на функция (за системна функция)

Верт. поз.

Задава се редът в съответната секция(ниво), на който се
отпечатва съдържанието на полето

Верт. Размер

Задава се брой редове, които заема полето. Ако е зададено
0 броят се определя от дължината на данните които трябва
да се отпечатат и хоризонталния размер на полето.

Хор. поз.

Задава се колоната от която започва отпечатването на
полето

Хор. Размер

Задава се дължина на полето на реда

Тип

Определя се откъде се взимат данните за отпечатване.
Избира се:
1 - текст - отпечатва се зададения в Име на полето текст
2 - поле от база данни - отпечатва се съдържанието на
зададената в Име на полето колона от таблицата.
3 - дефиниция на група - не се използва
4 - системна функция - извиква зададената в Име на
полето функция. В момента се използва функция #Page за
отпечатване на номер на страница

Подравняване

Задава се дали текста да бъде подравнен в ляво, дясно
или в центъра на полето определено от Хоризонталната
позиция и Хоризонталния размер.
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Формат

Определя начин на форматиране за числата и датите в
поле от вид Поле от БД

Ниво

Задава се в коя част от формуляра се намира полето.
Избира се от:
0-в детайл на всяка страница
1-в заглавие на справката на първа стр.
2-в сумираща част на справката на посл.стр.
3-в заглавие на всяка страница
4-в подлиния на всяка страница
5-между детайл и сумираща част на всяка стр.
6-Преди детайл на всяка стр.
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Дървовидни структури
От формата се дефинират дървовидните структури използвани за организация на частите в склада и на
сервизните операции.
От таблицата структура се избира коя дървовидна структура искаме да видим на екран и да редактираме.
Създаването на нова структура се извършва чрез въвеждане на нов запис в Системни константи, тип № 36.
В долната таблица се въвеждат данни за елементите на структурата. Съдържа следните полета:
Група
Номер на записа (групата) в
дървовидната структура
Име

Име на групата

Текст

Описание

Ниво

Номер на ниво (1 – най-високо,2 –
следващо и т.н.)

Код горно ниво

Въвежда се директно кода на горното
ниво

Описание горно ниво

Избира се към кое ниво е групата (чие
подниво е)
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Системни съобщения
Във формата се показват всички дефинирани в базата данни съобщения за грешки. В таблицата се показват
следните полета:
Поле
Описание
№

Пореден номер на съобщението

Код език

Код на езика, на който е дефинирано
съобщението (1- български)

Текст

Текст на съобщението

Тип

Група, в която влиза съобщението
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Импорт данни

Използва се за импортиране на данни от текстови файлове или от ODBC съвместими бази данни в базата
данни на програмата
Формата е разделена на три страници:
• Импорт от текстов файл
• Зареждане данни от други програми
• Зареждане данни от Excel
• Наличности при доставчици
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Импорт от текстов файл
Използва се за импортиране на данни от текстови файлове
Задават се следните параметри:
Параметър

Описание

Име на файл

Изписва се пълния път и името на
текстовия файл, в който са записани
данните. Ако се натисне
се отваря
стандартния прозорец за избор на файл

Номер на дефиниция

Задава се номера на дефиниция
на структурата на текстовия файл.
Дефинициите се въвеждат в таблицата
Import_Definition в базата данни на
програмата

База данни

Задава се името на базата данни, в
която ще се импортират данните както е
дефинирано в ODBC Data Sources

Таблица

Задава се име на таблица, в която ще се
импортират данните

След натискане на
програмата проверява дали дължината на файла съответства на зададената
структура и ако не съответства, извежда съобщение за грешка. Иначе започва импорта на данни.
Има запазени две дефиниции със специфични функции с номера 5 и 9. При дефиниция 5 след зареждане на
файла в съответната таблица данните от нея се зареждат в ценоразписа и се обновяват цените на стоките.
При дефиниция 9 се извършва само зареждане в ценоразписа без обновяване на картоните.
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Зареждане данни от други програми
Използва се за зареждане на начални данни от произволна ODBC съвместима база данни
Импортирането се извършва в следния ред:
• Ако не е дефиниран ODBC Data Source, се извършва дефинирането чрез ODBC Data Sources от Conrol Panel.
• От екрана се избира съответната база данни
• Въвежда се име на потребител и парола ако е необходимо и се натиска Отваряне БД. Ако връзката е
установена успешно се показва списъкът на таблиците от избраната БД.
• Избира се съответната таблица, от която да се извърши импортирането. Ако е необходимо съдържанието й
може да се чрез двойно натискане с мишката върху таблицата.
• Избира се къде да се заредят данните чрез натискане на някой от следните бутони:
Зареждане данни склад
Осъществява отваряне на картони на стоките, записване на доставната и продажната им цена и генерира
документ за доставка с посочените количества (без да го завежда автоматично в склада)
Задължителни полета в таблицата с данните:
Code
Номенклатурен номер на стоката
Store

Номер на склада, в който се води

Quant

Количество, което да се заведе

Supp_Price

Доставна цена във валутата на склада

Незадължителни полета:
Stock_Name
Непреведено име на стоката
Stock_Name_Local

Преведено име на стоктат

Quant_Min

Минимално количество от стоката

Sale_Price

Продажна цена на стоката във валутата на
склада

Loc

Местоположение в склада

Stock_Group

Стокова група

Product_Cat

Продуктова категория

Ако стоката има открит картон само се променя цената й и се въвежда в документа за доставка. Ако в
продажна или доставна цена се въведе 0 не се извършва промяна на цената на стоката.
Зареждане данни клиенти
Зарежда данните за клиентите.
Задължителни полета в таблицата с данните:
Firm
Име на клиента
Незадължителни полета:
Code
Клиентски номер
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City

Град

Address1

Първа част от адреса

Address2

Втора част от адреса

Postal_Code

Пощенски код

Vat_No

Идентификационен номер

Bulstat

Идентификационен номер по ЗДДС

Represent

Представител

Phone

Телефон

Fax

Факс

Email

e-mail адрес

Discount_Group

Клиентска група (име)

Discount_Group_No

Клиентска група (номер - както е в Системни
константи - 24).Алтернативно с предишното.
Ако го има предишното поле това се
игнорира

Supp

Флаг дали е доставчик (1 или 0)

Ако съществува клиент със зададения клиентски номер не се извършва добавяне. Възможно е и автоматично
генериране на клиентските номера ако липсва полето Code. Ако е зададена клиентска група проверява
диапазона от клиентски номера за съответната група. Иначе избира клиентска група по подразбиране от
текущия сервиз и съответния й диапазон. Ако е зададено име на клиентска група, която не съществува в БД тя
автоматично се добавя, но тогава не е възможно използването на автоматично генерирани клиентски номера,
защото за новата клиентска група няма да има зададен диапазон от номера.
Зареждане данни автомобили
Зарежда данни за автомобилите
Задължителни полета в таблицата с данните:
Vin_Nr
Кратък номер на шаси на автомобила
Firm_Code

Клиентски номер на собственика

Plate_Nr

Регистрационен номер

Model

Марка + Модел

Незадължителни полета:
Vin_Typ
Остатък до пълния номер на шаси
Engine_Nr

Номер на двигателя

Last_Visit

Последно посещение в сервиза

Last_KM

Километри при последното посещение

Reg_Date

Дата на регистрация (на производство) на
автомобила
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Discount_Group

Клиентска група (име)

Discount_Group_No

Клиентска група (номер - както е в Системни
константи - 24).Алтернативно с предишното.
Ако го има предишното поле това се
игнорира

Car_User_Code

Клиентски номер на ползвателя на
автомобила. Ако не е дефинирано се
използва номера от Firm_Code

Ако в БД съществува автомобил със зададеното шаси или не съществува клиент със зададения клиентски
номер то записът не седобавя. Ако не е дефиниран съответния модел той се добавя в таблицата за моделите.
Ако е зададено име на клиентска група, която не съществува в БД тя автоматично се добавя.
Зареждане клиентски карти
Зарежда данни за издадените клиентски карти
Задължителни полета в таблицата с данните:
Card_No
Номер на клиентската карта (текстово поле)
Client_No_Assigned

Клиентски номер, с който е свързана картата

Незадължителни полета:
Date_Assigned
Дата на задаване на картата
Ако вече съществува карта със зададеният номер или не съществува клиент със зададения номер записът
не се добавя.
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Зареждане данни от Excel
Използва се за зареждане на данните описани нагоре от файл във формат Microsodt Excel. Процедира се по
следния начин:
• с натискане на бутона
в полето Файл за импорт се отваря диалог за избор на файл, от който ще се
импортират данните
• от списъка Таблици във файла се избира от коя таблица (Sheet) ще се зареждат данните. След избиране
на таблицата в дясната част на формата се показват данните от избраната таблица.
• Избира се какви данни се импортират. Видовете данни, както и задължителните и незадължителните полета
в таблицата са същите като в предишния екран (Зареждане данни от други програми)
• След избор на типа програмата проверява дали в таблицата присъстват всички задължителни полета и в
най-горната част на екрана се показва дали може да се заредят данните от таблицата или не.
Ако таблицата може да се зареди се активира бутона Импорт на данните и след натискането му се извършва
зареждането на избраните данни в програмата
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Наличности при доставчици
Използва се за начално зареждане на данни за наличности при доставчици и за последващото им обновяване.

При натискане на бутона
в полето Файл за импорт се отваря диалогов екран за избор на Excel-ския
файл съдържащ информация за наличностите при доставчика. Файлът трябва да съдържа информация за
наличностите в табличен вид без празни редове между записите, като първия ред от таблицата трябва да
бъде с имената на съответните полета.
След избор на файл в горния край се изписва името на файла и се избира коя таблица във файла съдържа
информацията (ако има повече от една таблица).
След това се задава от кои колони на таблицата ще се четат необходимите данни. Задължителните колони
са 4:
• Номенклатурен № - номер на стоката
• Наименование – описание на стоката
• Свободно количество – количество, налично при доставчика, което е свободно за продажба
• Цена – дадена цена от доставчика
За всяка от тях има списък с колоните в четената таблица. В показания пример Номенклатурния номер се
чете от колона “Номер на частта”, наименованието от колона “Описание”, Свободното количество се чете
от колона “Наличност бр.#”, а цената – от “Средна дост#цена”.
После се задават следните параметри важащи за цялата таблица:
• Доставчик – избира се за кой доставчик се зарежда информацията
• Дата – задава с към коя дата е актуална прочитаната наличност (автоматично се попълва датата на
създаване на четения файл)
• Валута – избира се в каква валута са зададени цените
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След задаване на всички параметри се натиска Импорт на данните, с което се стартира зареждането
на информацията. Ако за дадения доставчик е имало заредени наличности, те се изтриват. След това се
зареждат новите, като докато трае процеса в таблицата се показва до кой запис е стигнато.
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Системни функции

Използва се за извършване на функции свързани с администрирането на системата. Всяка задача е отделена
в страница на формата.
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Приключване на месец
Извършва се в началото на всеки месец ако системата не е инсталирана на постоянно работещ сървър
и не е настроено автоматично приключване. При приключването на месеца се извършва обобщаване на
изписванията на стоките и записването им в две таблици - едната отразяваща движението от последните 12
месеца, а другата пазеща данни за всички месечни движения. Таблиците се използват за бързи справки и в
алгоритмите за генериране на поръчки за доставка.
На страницата се показва текущия месец и година. С натискане на бутона Приключване се стартира
приключването на месеца. Не може да се приключва месец, който не е изтекъл. След завършване на
приключването се извежда съобщение и се показват новите текущи месец и година.
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Възстановяване поръчки
При приключване и фактуриране на поръчки те временно се записват със статус –1 (В ПРОЦЕС НА
ПРИКЛ”ЧВАНЕ). Ако по време на приключване системата блокира, поръчката остава с този статус и става
невидима за потребителя. Ако има такива поръчки те се показват в таблицата на тази страница и с извикване
на функция Статус отворена от Popup менюто или с натискане на бутона Възстановяване се възстановяват
към нормалния статус 1 (ОТВОРЕНА).
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Архивиране
Създава се архивно копие на базата данни с име db_backup.bak в зададената в Данни за фирмата директория.
В нея се пазят и предишните копия, които са db_backup.xxx, като xxx е поредния номер на копието, започващ
от 001 за най-новото.
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Възстановяване от архив
Процедурата може да се изпълни само на сървъра. Осъществява възстановяване на данните от записано
архивно копие на базата данни. Извършва се в следната последователност:
1. Избира се файла съдържащ архивното копие. (Виж описанието на архивните файлове по-горе)
2. Въвежда се име и парола с административни права за достъп (необходимо е за извършване на
възстановяването)
3. Въвежда се името, с което да се възстанови базата данни, като автоматично е попълнено името на текущата
база данни. (следва да се има предвид че ако се ъведе име на съществуваща база данни трябва да се зададе
Възстановяване върху текущата, което ще доведе да запис на архивните данни върху текущите).
4. В таблица се зареждат логическите имена на файловете включени в базата данни и съответното им
физическо местоположение, като има възможност за промяна на физическото местоположение (ако искаме
да възстановим архивно копие и в същото време да запазим текущото. В този случай трябва файловете да се
запишат на друго място различно от първоначалното им местоположение).
5. Ако искаме да възстановим данните върху съществуващите задаваме Възстановяване върху текущата
(!!! ТРЯБВА ОСОБЕНО ДА СЕ ВНИМАВА ДА НЕ СЕ ИЗТРИЯТ ТЕКУЩИТЕ ДАННИ. НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВА ЗАДАВАНЕТО НА ОПЦИЯТА ОСВЕН ПРИ НАСТЪПИЛ СРИВ НА СИСТЕМАТА И
ПОСЛЕДСТВАЩА ЗАГУБА НА ДАННИТЕ)
6. Натиска се бутон Възстановяване
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Администрация плащания
От страницата се извършва управления на данните свързани със следенето на плащанията на фактурите.
Разделена е на следните страници:
• Плащания
• Срок на плащане клиенти
• Срок на плащане фактури
• Лихвени проценти
Плащания

От страницата се въвеждат основните параметри свързани с управлението на плащанията.
Въвеждат се следните данни:
• Стандартен срок на плащане – избира се срок на плащане, който е валиден, когато няма зададен срок за
конкретния клиент
• Източник на информация за плащанията – дали плащанията се въвеждат ръчно в Car_IS или е интегрирана
счетоводната програма „Счети“, и информацията за плащанията се изтегля от нея.
• Счетоводни сметки клиенти – при интеграция със „Счети“ се въвеждат всички счетоводни сметки за
клиенти и номера на аналитичния признак, по който се отчита номера на фактурата, за която е плащането
От страницата се извършва и изпълнението на функцията Автоматично въвеждане плащания. Тя са
използва ако не е бил използван модула Плащания фактури, за да може да се генерират плащания за всички
фактури по банков път за определен период. В полетата От Дата и До Дата се въвежда началото и края на
периода, за който автоматично да се генерират плащания по издадените фактури. След това с натискане на
бутона Генериране плащания се извършва автоматичното въвеждане на плащанията.
Клиенти
От страницата се извършва автоматично попълване на срок на плащане за повече от един клиент. В таблица се
показват всички клиенти и въвеждането на срок на плащане се извършва с маркиране на желаните клиенти,
задаване на Срок на плащане дни и натискане на бутона Въвеждане срок на плащане.
Фактури

От страницата се извършва автоматично попълване на срок на плащане за повече от една фактур. В таблица
се показват всички фактури без зададен срок на плащане. С маркиране на Всички фактури, се показват и
фактурите с вече зададен срок на плащане. Въвеждането на срок на плащане се извършва с маркиране на
желаните фактури, задаване на Срок на плащане дни и натискане на бутона Въвеждане срок на плащане.
Лихвени проценти

От страницата се въвеждат стойностите на Основния лихвен процент (ОЛП). В таблица се въвеждат
Лихвения процент и датата, от която той влиза в сила.
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Плащания
От страницата се въвеждат основните параметри свързани с управлението на плащанията.

Въвеждат се следните данни:
Избор на източнкик на информацията за плащане

Източник на информация за плащанията – дали плащанията се въвеждат ръчно в Car_IS или е
интегрирана счетоводната програма „Счети“, и информацията за плащанията се изтегля от нея.
Избор срок на плащане

Стандартен срок на плащане – избира се срок на плащане, който е валиден, когато няма зададен срок
за конкретния клиент
Автоматично въвеждане на плащанията

От страницата се извършва и изпълнението на функцията Автоматично въвеждане плащания. Тя са
използва ако не е бил използван модула Плащания фактури, за да може да се генерират плащания за
всички фактури по банков път за определен период. В полетата От Дата и До Дата се въвежда началото
и края на периода, за който автоматично да се генерират плащания по издадените фактури. След това с
натискане на бутона Генериране плащания се извършва автоматичното въвеждане на плащанията.
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Счетоводни сметки клиенти

Счетоводни сметки клиенти – при интеграция със „Счети“ се въвеждат всички счетоводни сметки за
клиенти вид и номера на аналитичния признак, по който се отчита номера на фактурата, за която е
плащането и партидния номер на клиента.
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Клиенти
От страницата се извършва автоматично попълване на срок на плащане за повече от един клиент.

Срок на плащане дни
Избира се срок за плащане, който да се въведе за избраните клиенти
Начало на срока
Избира се дали срока започва да тече от датата на фактурата или от последния ден на месеца на
фактурата.
Въвеждане на срок за плащане
При натискане на бутона се извършва попълване на зададените стойности за всички избрани
клиенти
Списък клиенти
В таблицата се показва информация за клиентите:
Поле
Описание
Клиент №

Клиентски номер

Клиент

Име на клиента

Срок на плащане

Зададен за клиента срок на плащане в дни

Начало на срока

От кога започва да се отчита срока на плащане
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Фактутри

От страницата се извършва автоматично попълване на срок на плащане за повече от една фактурa, както и
изключване/включване на фактурите като просрочия.
Срок на плащане

Въвеждането на срок на плащане се извършва с маркиране на желаните фактури, задаване на Срок
на плащане дни, избор на начало на срока и натискане на бутона Въвеждане срок на плащане
Плащане

Маркират се съответните фактури и се избира бутон Изключване от просрочия, за да се изключат от
пропсрочие (да не влизат в модула за изчисляване на лихви независимо от това че няма постъпили
плащания по тях) или Включване в просрочие, за да се включат обратно в справката.
Показване на записи
Избира се кои фактури да се показват в таблицата. При маркиране на Показване фактури с падеж,

се показват и фактурите с вече зададен срок на плащане, ако не е маркирано само тези без въведен
срок.
При маркиране на Показване платени фактури се показват и фактурите, които вече са платени, а а ко не
е маркирано само тези, които още не са платени.
Списък фактури
В таблицата се показват следните данни за фактурите:
Колона
Описание
Клиент №

Клиентски номер

Клиент

Име на клиента
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Фактура №

Номер на фактурата

Дата

Дата на издаване

Сума

Обща стойност на фактурата

Срок за плащане

Срок за плащане на фактурата

Дължима сума

Неизплатената към момента сума по
фактурата

Изключване от
просрочия

Флаг дали за фактурата е зададено да не
се включва в справката за просрочените
фактури
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Лихвени проценти

От страницата се въвеждат стойностите на Основния лихвен процент (ОЛП). В таблица се въвеждат
Лихвения процент и датата, от която той влиза в сила.
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Други функции
Осигурява достъп до допълнителни системни функции:
Функция
Описание
Група Параметри комуникации външни
програми

Администриране Web система

Отваря формата за администриране на
системата за поръчки през Internet.

Параметри SmartClaims

Задаване на параметри за връзка със
системата SmartClaims за отчитане на
ремонти по застрахователни щети.

Параметри Web Services

Настройка на параметри за връзка към Web
Services за получаване на информация за
наличности складове в отдалечени обекти.

Параметри Audatex/DAT

Задаване на параметри за връзка към
системата за оценка на щети Audatex и за
начина на зареждане на калкулациите от
Audatex и DAT в Car_IS.

Параметри ProfitManager

Задаване на параметри за връзка към
системата за отчитане на бои на Glasurit –
Profit Manager

Група Допълнителни параметри

Параметри планиране работно време

Въвеждане на необходимите статични
данни при разширено планиране на
работата на сервизите.

Група Външни функции програма

Външни функции програма

Дефинират се допълнителни модули към
програмата, които се извикват през меню
“Допълнителни”
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Администриране Web система
Формата се използва за извършване на настройки във връзка със системата за поръчки през Internet.
Извършват се следните функции:
• Управление клиенти - добавяне, преглед и редактиране на клиентите с достъп до системата за поръчки
• Преглед Log Book
• Управление достъп до
Управление клиенти
-Добавяне на клиент в Web системата
В лявата таблица са показани всички клиенти на фирмата. С Ctrl + F може да се търси по клиентски номер
или име на клиента. След като е намерен клиента се натиска бутона Добавяне като потребител в Web
системата, при което се показва панел за въвеждане на потребителско име на клиента за Web системата и
парола за достъп. Паролата се въвежда двукратно, за да не се допусне грешка, след което се натиска ОК, с
което потребителя е добавен и се показва и в дясната таблица с потребителите на Web системата.
- Проверка дали клиента е потребител на Web системата
След намиране на клиента и натискане на Проверка за съществуване на потребител в Web системата се
извежда съобщение дали клиента е зададен като потребител и ако е зададен в дясната таблица се показват
неговите данни.
- Промяна на парола
Извършва се след позициониране върху съответния потребител в дясната таблица и натискане на Промяна
на парола. След това двукратно се въвежда новата парола и се натиска ОК.
- Преглед на часовете на влизане
В дясната таблица освен съответстващия клиентски номер, потребителското име и пълното име се показва
и датата и часът на последно влизане в системата на съответния потребител.
Преглед Log Book
В таблицата се показва Log Book-а (дневника на транзакциите) осъществени в Web системата за поръчки.
Показват се следните данни:
Поле
Описание
Таблица

Номер на таблицата
транзакцията

върху

която

е

осъществена

Запис

Идентификатор на записа

Код операция

Вид на осъществената транзакция

Дата

Дата и час на извършване

Стара ст-ст

Стара стойност на полето

Нова ст-ст

Нова стойност на полето

Потребител

Име на потребителя осъществил транзакцията

Мрежови Адрес

Адрес, от който е осъществена транзакцията (IP адрес при
операция през Web Browser, MAC адрес при операция от
клиентската част на информационната система)
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За описание на номерата на таблиците, идентификаторите на записите и кодовете на операции вижте
документацията на Internet системата за поръчки.
Периодично може да се извършва изтриване на дневника. Това става с натискане на Изтриване,въвеждане на
дата, до която да се изтрият данните и натискане на ОК. Датата трябва да е поне два месеца преди текущата.
Управление достъп до WebDB
От страницата се задават потребители и пароли за достъп до базата данни на Web системата. Таблицата е
достъпна само за системния администратор. Необходимо е наличието на два записа. Първият е със стойност
на полето Администратор - True и съдържа потребителско име и парола за достъп до БД с права за четене и
запис във всичките таблици. Второто е със стойност на полето Администратор - False и осигурява достъп
само за функциите свързани с обработките на поръчките. За по подробно описание на правата за достъп за
двата потребителя виж документацията на Internet системата.
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Параметри SmartClaims
От формата се извършва настройка на параметрите за връзка със системата SmartClaims
Формата е разделена на две страинци:
• Настройки на връзката
• Настройки на константите
Общи настройки

От страницата се въвеждат параметрите необходими за връзка със системата и допълнителни параметри за
работата със SmartClaims.
Параметрите за връзка със системата се задават от фирмата администратор на SmartClaims.
Допълнителните параметри са:
Параметър
Описание
Когато е отметнато, при създаване на поръката се
зареждат само позициите за нови части. В противен
случай се зареждат всички позиции от описа

Зареждане само части

Брой символи в краткото шаси Задава последните колко символа от цялото шаси да се
запишат в полето “Кратко шаси” при създаване на нов
картон на автомобил. Останалите символи се записват в
полето “Шаси тип”.
С натискане на бутона Запомняне се извършва запаметяване в базата данни на въведените стойности.
Настройки на константите

На страницата в табличен вид са зададени всички константи дефинирани в системата. Следва да се има
предвид че те не трябва да се редактират освен след излишно упътване за това от администратора на
SmartClaims. Таблицата има следните полета:
Описание
Поле
Тип

Вид на параметъра

Код

Уникален код за зададения тип

Описание

Съответстващо на кода описание

Код в Car_IS

Съответстващ код в Информационната система, както следва по
типове:
Agency_ID – клиентски код на застрахователя
Unit_ID – код на мерна единица (системна константа № 15)
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Параметри Web Services
Във формата се задават параметри за връзки с услуги за достъп до данни на отдалечени сървъри. В таблица
се задават следните параметри:
Параметър
Описание
Идентификатор

Автоматично генериран уникален номер на записа

Вид услуга

Код за типа на услугата, определящ входните параметри и
получаваните данни. Има следните стойности:
1 – за получаване на информация за складови наличности

Код контрагент

Клиентски код на контрагента, от който се получават даннитеп

WSDL Адрес

Адрес, където е дефиницията на услугата

URL на услугата

Адрес, от който се извиква услугата

Потребител

Потребителско име, с което се свързваме към услугата

Парола

Парола, с която се свързваме към услугата

Активна

Флаг дали услугата е активна, т.е. дали да се извиква автоматично
от съответните форми/процедури в програмата
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Параметри Audatex/DAT
От формата се дефинират параметрите за връзка със системата за оценка на щети Audatex и за зареждане
на направените калкулации от Audatex в Car_IS.
Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Адрес Web Service
Audatex

Въвежда се адреса, към който трябва да се изпращат заявките
от Car_IS към AudaTex. Адресът се получава от дистрибутора
на Audatex

Позиции запроверка
цени / отстъпки
Номер на част

Задава се номенклатурен номер на част, с който да се извършва
проверка за процент на отстъпка върху частите

Склад

Задава се склад, в който се води частта със зададения
номенклатурен номер.

Номер на труд
тенекеджийски

Задава се номер на труд, с който да се извършва проверка
за процент на отстъпка върху труда за монтаж/демонтаж и
възстановяване

Сервиз

Задава се сервиз, в който се води сервизната операция със
зададения номер на труд

Номер на труд
боядисване

Задава се номер на труд, с който да се извършва проверка за
процент на отстъпка върху труда за боядисване

Сервиз

Задава се сервиз, в който се води сервизната операция със
зададения номер на труд

Процент боядж. м-ли Задава се процентът, по който се признават бояджийските
материали (Системата Audatex изчислява общата площ за
боядисване и има заложена норма за възнаграждение на
единица площ, която може да се признава на зададения тук
процент). Стандартно е 100%
Параметри
зареждане операции
Сервиз монтаж/
демонтаж

Задава се в кой сервиз се отчита трудът за монтаж/демонтаж.
Ако е избрано “Всички” се използва текущия сервиз на
потребителя.

Сервиз
възстановяване

Задава се в кой сервиз се отчита трудът за възстановяване.
Ако е избрано “Всички” се използва текущия сервиз на
потребителя.

Сервиз боядисване

Задава се в кой сервиз се отчита трудът за боядисване. Ако е
избрано “Всички” се използва текущия сервиз на потребителя.
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Номер труд за нови
операции ДМ

Въвежда се номер на труд за липсващите в номенклатурата на
Car_IS сервизни операции за монтаж/демонтаж. Ако полето е
оставено празно се използва номерът подаден от Audatex.

Номер труд за нови
операции Възст.

Въвежда се номер на труд за липсващите в номенклатурата
на Car_IS сервизни операции за възстановяване. Ако полето е
оставено празно се използва номерът подаден от Audatex.

Номер труд за нови
операции боя

Въвежда се номер на труд за липсващите в номенклатурата
на Car_IS сервизни операции за боядисване. Ако полето е
оставено празно се използва номерът подаден от Audatex.

Номенклатурен № за Въвежда се Номенклатурен № на стока за позицията за
боядж.м-ли
бояджийски материали. Ако полето е оставено празно,
то сумата за бояджийски материали се зарежда като
“ТЕКСТ”. Във второто поле се избира в кой обект се отчитат
материалите. Ако се избере обект “Всички”, то ако е зададен
номенклатурен номер се използва текущия склад, а иначе
текущия сервиз за потребителя.
Номенклатурен № за Въвежда се Номенклатурен № на стока за позицията за дребни
дребни части
части. Ако полето е оставено празно, то сумата за дребни
части се зарежда като “ТЕКСТ”. Във второто поле се избира
в кой обект се отчитат дребните части. Ако се избере обект
“Всички”, то ако е зададен номенклатурен номер се използва
текущия склад, а иначе текущия сервиз за потребителя.

Закръгляване
количества до

Задава до кой знак да се закръгляват зарежданите количества

Използване цени
Audatex

Флаг дали цените на заредените позиции се определят от
Car_IS или се използват подадените от Audatex цени.

Автоматично
създаване нови
картони

Ако е отметнато, то при зареждане на част, която не
съществува в номенклатурата на Car_IS, програмата
автоматично и създава картон. Ако не е отметнато, частите без
картон сер зареждат като “ТЕКСТ”.

Премахване
водещи нули в
номенклатурни
номера

Ако е избрано номер идващ от AudaTex като "01234" ще се
зареди в програмата като "1234".

Зареждане описание Ако е отметнато, изтегля описанието от Audatex и го въвежда в
Audatex в коментар колона коментар в реда на поръчката.
След задаване на параметрите се натиска бутона Запис, при което програмата прави проверка за коректно
въведени данни и запаметява зададените параметри.
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Параметри Системи бои

От формата се задават параметрите за връзка към системата за отчитане на бои на Glasurit – Profit Manager.
Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Използване смеси

Флаг дали в поръчката да се изписват отделните компоненти
или да се дефинира рецепта, състояща се от компонентите,
която да се изпише в поръчката

Автоматично
изписване

Флаг дали да се извършва автоматично изписване при
прочитане на данните или само да се въведат позициите в
поръчката

Въвеждане на
рецепта към
поръчката

Флаг , указва дали пакета да се въведе за допълнително
дефиниране в поръчката.

Склад зареждане бои Избира се от кой склад да се изписват боите. Ако е избрано
„Всички“, се извършва изписване от текущия склад на
потребителя.
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Параметри Планиране работно време
Във формата се задават различни параметри свързани с дейностите по разширено планиране на работата с
сервизите. Формата е разделена на три страници:
• Групи сервизи – за дефиниране на групи от сервизи и задаване на параметри за всяка от тях
• Служители – за задаване на типовете работа, които може да извършва всеки служител и параметри за
ефективността.
• Типове работно време – Задаване на различни типове работно врме за деня носещи информация за начало
и край на работния ден, както и начало и край на обедната почивка
Групи сервизи

От страницата се дефинират групи сервизи и се въвеждат параметрите по планиране на работното време
за всяка група. Една група може да включва един или повече сервизи, които имат идентични параметри на
работа, включително и по отделните дни, и за които се извършва едновременно планиране на времето.

На страницата се въвеждат следните данни

Групи – списък с дефинираните групи. Съдържа следните полета:
Поле
Описание
№

Автоматично генериран пореден номер на групата

Име група Име на групата (автоматично се записва името на първия сервиз, включен
в нея)
Промяна

При натискане на бутона се отваря екран за въвеждане на ново име на
групата

Добавяне на нова група става от таблицата Сервизи невключени в група. Изтриването на група става след
премахване на всички сервизи от групата
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Сервизи включени в групата – Показва списък на сервизите включени в избраната група. С натискане на
бутона
избрания сервиз се изключва от групата.
Сервизи, които не са включени в група – показва списък на всички сервизи които не принадлежат към никоя
група. С натискане на бутона
избрания сервиз се включва в избраната група. С натискане на бутона
избрания сервиз се включва в нова група, носеща името му.
Параметри на групата – Генериране – при натискане на бутона се извършва попълване на всички параметри
на групата със стандартни стойности. Бутона се използва след създаване на нова група, както и след добавяне
на нов тип ремонт за попълване на неговите параметри.
Параметри на групата – времена - в таблицата се въвеждат стандарните параметри на работното време за избраната
група. Въвеждат се стойности във вида час:минути за следните параметри:

Параметър

Описание

Начало на работно Начало на работа на сервиза
време
Край на
време

работно Край на работа на сервиза

Начало
почивка

обедна Начало на обедната почивка на сервиза

Край
почивка

обедна Край на обедната почивка на сервиза

Последен
приемане
автомобил

час Последен час, в който може да се записва автомобил за приемане
в сервиза

Тези стойности се попълват по подразбиране за отделните дати като е възможно редактирането им за всяка
дата поотделно.
Параметри на групата – натоварвания - в таблицата се въвеждат максимално допустимите проценти време
за приемане на автомобили от общото време на приемчиците. Поотделно се задава максималния процент
за времето преди обедната почивка и след обедната почивка. При изчисляване натоварването за приемане
на автомобилите се отчита въведения процент и натоварване от 100% се дава, когато се достигне зададения
максимален процент на запълване време за приемане.
Параметри на групата – стандартна продължителност по типове ремонти - За всеки дефиниран вид
ремонт се задава стандартна продължителност в минути (при ефективност 100%) ако ремонта е основен
или допълнителен (Към момента алгоритмите използват само продължителността за основен ремонт).
Зададените продължителности се записват по подразбиране при съдаване на нови записвания за ремонт.
Параметри на групата – време за приемане по типове ремонти - За всеки дефиниран вид ремонт се задава
необходимото време за приемане в минути (при ефективност 100%) ако ремонта е основен или допълнителен
(Към момента алгоритмите използват само времето за приемане за основен вид ремонт Механика).
Служители

От страницата се дефинират типовете работа, които може да изпълнява всеки монтьор.
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В лявата таблица е даден списък на всички служители. За всеки служител в дясната таблица се попълват
един или повече редове със следните данни:
Поле
Описание
Вид операция

От списък се избира кой вид работа може да извършва
служителя

Тип служител

Избира се дали служителя работи като монтьор или приема
автомобилите

Основен/Допълнителен Избира се дали може да извършва дадения тип работа, когато
тя е основа или само когато е дефинирана като допълнителна
към друг тип, който за монтьора е основен (Към настоящия
момент алгоритмите за разпределение игнорират това поле)

Ефективност

Задава се очаквана ефективност на монтьора по дадената
работа. Полето се използва при изчисляване на средната
ефективност на сервиза по различните типове работа за
преизчисляване на нормовремената към времето необходимо
за извършване на операцията. Също така вида труд с най
висока ефективност за монтьора се определя като основен за
монтьора.

Типове работно време

От страницата се дефинират различни работни времена, които се използват при задаване на работното време
на отделните служители за всеки отделен ден.
С натискане на бутона Създаване на нов тип се допавя нов тип работно време.
В таблицата се показват и редактират следните данни:
Поле
Описание
Описание

Текст описващ зададените параметри (напр.
Първа смяна, Втора смяна, Съботно
работно време и т.н.)

Начало на деня

Начало на работа на служителя

Край на деня

Край на работа на служителя

Начало на обедна почивка

Начало на обедната почивка на служителя
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Край на обедна почивка

Край на обедната почивка на служителя

Макс.натоварване приемчици преди обяд

Максимално допустим процент време за
приемане на автомобили от общото време
на приемчика преди обедната почивка

Максимално натоварване приемчици след
обяд

Максимално допустим процент време за
приемане на автомобили от общото време
на приемчика след обедната почивка

Последен час приемане

Последен час, в който може да се записва
автомобил за приемане от приемчика
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Външни функции програма
От страницата се добавят външни функции, които се включват в меню “Допълнителни”. За всяка външна
функция се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Номер функция

Автоматично генериран последователен
номер, който идентифицира функцията

Описание функция

Описание на функцията, с което се показва
в менюто и в списъка за права за достъп

Име библиотека (dll файл)

Име на файла, в който е дефинирана
функцията

Име на функцията в библиотеката

Име, с което се изиква функцията

Добавя се към

Избира се към от екран от програмата ще
се извиква функцията:
-Общи - от група "Допълнителни" в
менюто на програмата
-Клиентски поръчки - от група
"Допълнителни функции" в клиентската
поръчка
- Фактури - ипзълнява се директно като
функция

Икона на функцията (малка)

Икона с размер 16х16 за функцията
използвана в менюто

Икона на функцията (голяма)

Икона с размер 32х32 за функцията
използвана в менюто

Всяка външна функция задължително трябва да има дефинирани следните параметри:
Параметър
Тип
Описание
Conn_String

PChar

Подава се стринг за връзка с базата данни съдържащ
информация за потребителя и паролата, ако е влезнато с
потребител и парола или флаг да се използва потребителя
от Windows ако е влезнато с флага за “Достъп като Windows
потребител”

Ако се извиква от "Клиентски поръчки" освен това има:
Параметър
Тип
Описание
Service

double Номер на сервиз, в който е отворена поръчката

Order_No

double Номер на поръчката

Split

double Направление на поръчката
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Справки

Група
Общи
справки
Общи справки

Отваря формата за извеждане
дефинирани от потребителите

на

справки

Група
Стандартни
справки
Дневен отчет приходи

Извежда справка за приходите разделени по обекти
и направления за зададената дата и с натрупване от
началото на месеца.

Нефактурирани поръчки Извежда справка за всички нефактурирани поръчки
на текущия сервиз
Обобщен отчет приходи

извежда справка за приходите от труд и стоки
за зададен период разделени по обекти и видове
поръчки (продажба, вътрешни и гаранционни).

Справки гаранции

Извежда справки за изписаните по гаранционни
поръчки части и фактурите, с които са доставени

Група
Справки
труд
Заработки

Извежда справка за заработките на монтьорите от
текущия сервиз за зададен месец

Заплати

Изчисляване на заплатите на монтьорите за
текущия сервиз

Преглед на заетостта

Извежда справки за заетостта на монтьорите за
текущия сервиз

Група
Интрастат
Декларация Интрастат

Извежда необходимите справки във връзка с отчетноста
за Интрастат и извършва експорт на даннит по
декларацията за Интрастат
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Общи Справки

От формата се извикват предварително дефинирани справки на базата на данни от системата.
Извеждането на справките се състои от следните стъпки:
1. Избор на справка
2. Задаване на параметри за изпълнение на справката (само при определени справки)
3. Избор на полета (колони), които да се показват в справката
4. Задаване на критерии за отсяване на необходимите записи
5. Избор на ред на подреждане на записите
6. Задаване на полета, по които да се извърши групиране на записите и изчисляване на междинни суми
7. Извеждане на справката
На всяка от стъпките съответства отделен екран във формата. Стъпките от 3 до 5 не са задължителни за
извеждане на справката.
Също така може да се записва готова справка и след това да се прочита за повторно използване или да се
прочете заявката от файл с бутона

.
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Избор на справка

За удобство на потребителите справките се разделят в отделни “тематични” групи. Напр. “Сервиз”, “Склад”
и т.н. (За информация за дефинирането на справките виж. Настройка / Справки)
След избора на група от лявата таблица в дясната се показват всички справки включени в избраната група и
потребителят може да избере справката, която го интересува.
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Задаване на параметри на справката
Определени справки искат задаване на задължителни параметри при изпълнението им. Например справка
“Наличност към дата” изисква въвеждане на параметър “Дата”, към която да се изведе справката. В този
случай се показва допълнителна страница параметри:

На страницата се показват изискваните параметри попълнени със стойности по подразбиране. Потребителя
може да промени стойностите за всеки един от параметрите.
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Избор на полета (колони), които да се показват в справката
От този екран се избират полетата (колоните), които да се включат в справката и реда на подреждането им
в справката.

На екрана се показват два списъка В левия са изброени всички полета, които не са включени в справката
подредени по азбучен ред на имената им. В десния са показани полетата, включени в справката подредени в
реда, в който ще излезнат на справката. Показани са и следните бутони:
Бутон за включване на избраното поле – прехвърля маркираното в левия списък поле в десния списък на
последна позиция
Бутон за включване на всички полета – прехвърля всички полета от левия списък в десния в реда, в който
са били подредени
Бутон за изключване на избраното поле – изтрива избраното в десния списък и го връща в левия на
последна позиция
Бутон за изключване на всички полета – изтрива всички полета от десния списък и ги връща в левия
подредени, както са били в десния списък
Бутон за преместване на избраното поле нагоре – премества маркираното в десния списък поле всна
позиция нагоре
Бутон за преместване на избраното поле надолу – премества маркираното поле в десния списък една
позиция надолу.

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 673 от 710

Задаване на критерии за отсяване на необходимите записи
От този екран се задават критериите, по които да се филтрират записите в справката (ще се покажат само
записите, които отговарят на зададените критерии(условия)).
При задаване на критериите следва да се взема предвид следното:
• Не е задължително дадено поле да фигурира в колоните на справката за да бъде зададено условие за това
поле.
• Когато за едно поле се задава повече от едно условие, то в полето Свързване се задава начина на
обединяване на условията - дали да се покажат всички записи, които отговарят на поне едно от условията за
това поле (ИЛИ) или само записите които отговарят на всичките зададени условия (И).
• Когато се задават условия за няколко полета, то в справката се показват записите, които удовлетворяват
условията за всички полета (логическо И).

Задаването на условие се извършва в следната последователност:
Избор на поле – от списъка се избира полето, за което ще се задава условието. Ако се избира поле, което
пази дата то се избира и вид дата (коя част от датата ще се използва за дефиниране на условието.Съществуват
следните възможности:
Дата
Взима се пълната дата (ден, месец, година)
Месец

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

Година

Взима се само годината от датата
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Ден
седмицата

от Взима се деня от седмицата на датата (1 – неделя,…, 7 – събота)

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

Равно на

<>

Различно от

=><=

В интервал между зададените стойности
(само в този случай се показва полето за
край на интервала)

>

По-голямо от

<

По-малко от

>=

По-малко или равно на

<=

По-голямо или равно на

Празно

В избраното поле не е въведена никаква
стойност

Попълнено

В избраното поле е въведена, каквато и да
е стойност

Подобно на

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

Не е подобно на

Аналогично на горното но връща тези
записи които не отговарят на сравнението

Последните два типа са активни само при текстови полета.
Въвеждане на стойност(и) с които се сравнява полето – въвежда се стойността(ите) с която се извършва
зададения тип сравнение на полето.
Съществуват полета, чиито стойности са ограничени по брой (например складовете). В този случай
стойността на полето се избира от списък и не се извършва избор на тип сравнение, т.е. сравнението винаги
е “Равно на”.
Ако полето е от тип "дата" в стойността може да не се въвежда конкретна дата, месец или година а да се
зададе израз за изчисляване спрямо текущата дата. В този случай се слага отметка в полето Текуща. След
това в полето Изместв. може да се въведат съответните дни, месеци или години, които да се добавят(+)/
извадят(-). При всяко извикване на справката се изчисляват съответните стойности на базата на текущата
дата.
Задаване връзка между условията - избира се между И и ИЛИ (виж описанието в началото).
Активиране на условието – извършва се с натискане на бутона за активиране на условието
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Ако погрешно сме задали определено условие може да го премахнем с натискане на бутона за изтриване на
условието.
Примери за задаване на условия:
Описание на условието

Начин на задаване

Продажби през месец Май

Поле “Дата фактура”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=”
Стойност “5”

Продажби през текущия месец

Поле “Дата фактура”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=”
Отметнато поле Текущ

Продажбите за последните 12 месеца без
текущия

Поле “Дата фактура”
Тип дата – “Месец”
Тип сравнение “=><=”
Отметнати полета Текущ и въведни
стойности в Изместв.: -12 и –1

Продажбите от вчера

Поле “Дата фактура”
Тип дата – “Дата”
Тип сравнение “=”
Отметнато поле Текуща
Стойност в Изместв. : -1

Продажбите на всички видове филтри

Поле “Наименование”
Тип сравнение “Подобно на”
Стойност “*ФИЛТЪР*”

Списък на частите които струват между Поле “Единична цена”
10 и 50 лева
Тип сравнение “=><=”
Стойности “10”, “50”
Продажбите от Април до Юни 2000 1.
Поле “Дата фактура”
година от склад “Бои” по сплит 1 и 4
Тип дата “Месец”
Тип сравнение “=><=”
Стойности “4”,”6”
2.
Поле “Дата фактура”
Тип дата “Година”
Тип сравнение “=”
Стойност “2000”
3.
Поле “Склад”
От списък се избира “Бои”
4.
Поле “Сплит”
Тип сравнение “=”
Стойност “1”
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5.
Поле “Сплит”
Тип сравнение “=”
Стойност “4”

Продажбите на всички клиенти с Поле “Клиент”
изключение на тези, които имат в името Тип сравнение “Не е подобно на”
“ДАРУ”
Стойност “*ДАРУ*”
Продажбите за всички модели различни от 1.
"БМВ" и "МИНИ"
Поле "Модел"
Тип сравнение "Не е подобно на"
Стойност "БМВ*"
Свързване "И"
2.
Поле "Модел"
Тип сравнение "Не е подобно на"
Стойност "МИНИ *"
Свързване "И"
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Избор на ред на подреждане на записите
От този екран се избират полетата, по които да бъдат подредени записите в справката (Първо се отпечатват
записите с най-малки стойности в зададените полета, а накрая тези с най- големи). Подреждането се извършва
първо по първото поле, когато в него има еднакви стойности по второто и т.н.
Едно поле може да бъуде избрано само веднъж в Подреждане и Групиране

В левия списък са изброени всички полета, по които може да се извършва подреждане. С маркиране на дадено
поле и натискане на Бутона за добавяне на поле за подреждане то се включва в десния списък, където са
изброени полетата, по които ще се извършва подреждането.
С маркиране на поле в десния списък и натискане на Бутона за изтриване на поле за подреждане то се
маха от десния списък. С бутоните за преместване на полето нагоре и надолу може да се променя редът, по
който ще се извършва подреждането.
В показания пример справката ще бъде подредена първо по име на клиента, после по дата на фактурата и
накрая по номера на фактурата.
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Задаване на полета, по които да се извърши групиране на записите и изчисляване
на междинни суми
От този екран се избират полетата, по които да бъдат групирани записите в справката. Групирането се
изразява в отпечатване на съответната стойност на полето на отделен ред, отпечатване на всички записи,
които имат тази стойност и извеждане на суми за полетата, които могат да се сумират на отделен ред.
Групирането се извършва първо по първото поле, когато в него има еднакви стойности по второто и т.н.

В левия списък са изброени всички полета, по които може да се извършва групиране. С маркиране на дадено
поле избор на начин на групиране и натискане на Бутона за добавяне на поле за групиране то се включва
в десния списък, където са изброени полетата, по които ще се извършва групирането.
Избор на начин на групиране
Когато полето е с тип символно или дата групирането може да се извърши на база на част от полето.
За символните полета групирането може да се извършва или по цялата стойност или по зададен брой символи
от полето (напр ако е по един символ ще се покажат всички стойности започващи с А, след това всички с
Б и т.н.).
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За датите може да се избира между Дата, Месец, Година, Ден от седмицата. При задаване на групиране по
Месец трябва да се има предвид, че няма да бъдат отделени данните за отделните години, освен ако не е
зададено изрично и групиране по Година.
С маркиране на поле в десния списък и натискане на Бутона за изтриване на поле за групиране то се маха
от десния списък. С бутоните за преместване на полето нагоре и надолу може да се променя редът, по който
ще се извършва подреждането.
От този екран може да се задава дали да се показват отделните записи или само обобщените данни за групите.
В показания пример ще бъде извършено групиране първо по годината на фактурите, после по модела на
автомобила и накрая по името на клиента, а също така ще бъдат показани записите вътре във всяка група.
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Извеждане на справката
Извеждането на справката става с натискане на бутона
.
При това справката се показва в страницата Резултат. Показаните резултати може да бъдат допълнително
филтрирани, по начина описан в Работа с таблица. От менюто Таблица, може да се извика Печат, Запис в
Excel или Копиране на справката.
При извеждането на справката трябва да се има предвид, че броя на изведените редове освен от зададените
критерии зависи и от избраните полета. Принципът е, че при генериране на справката се извършва
обобщаване на базата на избраните полета. Т.е. ако е избрана справка Приходи по фактури, в която са
избрани само полета Клиент и Стойност, то за всеки клиент ще се покаже един ред показващ сумата
на фактурите към този клиент. Ако се избере и поле Дата, то за всяка дата, на която дадения клиент има
издадена фактура ще се покаже отделен ред. Ако се избере и поле Фактура, то за всяка фактура ще се
покаже отделен ред.
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Използване на Обобщаваща таблица
Обобщаващата таблица позволява да се показват в по-прегледен вид данните по няколко критерия (например
период, клиент и вид операция). Таблицата се извиква след изпълнение на справката. При това всяко избрано
в справката поле може да се позиционира в една от четирите области:
Row Area
Определя редовете в таблицата
Column Area

Определя колоните в таблицата

Filter Area

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

Data Area

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

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

На
графиката
е
показана обобщена таблица на базата на справка “Приходи детайлно”. За редове са избрани полетата “Дата
– година” и “Дата –месец”, получени от избирането на колона “Дата” в групиране при зададен начин на
групиране по “Година” и по “Месец”. За колоните е избрано полето “Вид операция”. За стойностите са
избрани колоните “Приход лева”, “Себестойност лв.” и “Печалба лв.” Така за всяка година и месец се
получава сумата по видове операция за трите графи и обща сума за целия месец/година. Също така в общите
суми за колоните се получава сумата за всеки тип операция за показания период.
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Премахването на поле става при показан списък с влачене извън таблицата или с извикване на Popup менюто
и натискане на Hide.
Подреждането на полетата в дадена област също може да се променя с влачене на полето или с извикване
на Order от Popup менюто и избор на някоя от опциите:
Move to Beginning
Поставя полето на първо място в дадената
област
Move to End

Поставя полето на последно място в
дадената област

Move Left

Премества полето една позиция наляво

Move Right

Премества полето една позиция надясно

Сортирането на данните може да бъде във възходящ или низходящ ред. Промяната се прави с еднократно
натискане с левия бутон на мишката върху даденото поле. В десния край на полето е обозначено
пордреждането, като за възходящо символа е
, а за низходящо .
По всяко поле може да се извърши филтриране на показаните данни. Това се извършва с натискане върху
в дясната част на полето и маркиране на записите, които да се покажат или маркиране/размаркиране на
Show All за показване/скриване на всички записи.
От менюто Таблица, група Обобщаваща таблица може да се извика Печат, Запис в Excel или Копиране на
обобщаващата таблица.
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Записване и прочитане на справка
Записването на справката съхранява във файл зададения набор от полета, критерии (условия), начин на
подреждане и групиране на данните, както и на настройките на полетата в Обобщаваща таблица.
То не представлява съхраняване на получения резултат от конкретното изпълнение на справката!
Има две места за запис на заявките:
• в централната база данни (Запис на заявката и Прочитане на заявката), където се виждат от всички
потребители с права и от всички компютри
• в локален файл на компютъра (Запис на заявката във файл и Прочитане на заявката от файл), където
се виждат само от конкретния компютър. Файловете със записаните заявки може да се копират между
компютрите. Те се намират в зададената в Общи данни директория и са с разширение .spr.
Записването се извършва с натискането на бутона Запис на заявката. След това се задава име под което да
бъде записана справката и се натиска ОК.
Когато е необходимо отново да се използва записана справка се натиска Прочитане на заявка. След това
се отваря екран показващ списък на всички записани справки:

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

Обработката е на всички монтьори от активния сервиз.

В полето Брой работни дни се въвеждат броя работни дни за месеца, и с натискане на бутона
те се копират за всички монтьори, после се променят в таблицата тези, които имат различен
брой работни дни.
Задават се година и месец, общо ДМС (Допълнително материално стимулиране) и метода на сервиза за
пресмятане на заплатите.
Автоматичното пресмятане става с натискане на бутона
, след което данните в
таблицата могат да будат променяни ръчно. При извършване на пресмятането потребителя задава дали да се
пресметне наново разпределението на ДМС(допълнително материално стимулиране) или не.
Заплатата на служителя се изчислява в следния ред.
разпределя се отчетената от групите заработки съгласно зададените проценти по съответните монтьори.
Изчислява се заработката в зависимост от избрания метод:
Пресмятане по сумата на личната заработка – използва се сумата, отчетена от конкретния монтьор (колона
Сума по поръчки)
Разпределяне на сумата на общата сервизна заработка – сумират се заработките на всички монтьори от
сервиза и се разделят на общия брой работни единици (AW или часове). Получената средна цена на единица
се умножава по броя работни единици, отчетени от монтьора.
Пресмятане по коедфициент за броя работни единици – Задава се фиксирана сума, която се умножава по
броя работни единици за получаване на заработката.
Работните единици се разделят на работните дни за полчаване на средно дневна заработка, за която по
таблицата от Проценти заработка се определя процента възнаграждение
Изчислената заработка се умножава по определения процент възнаграждение, с което се получава заплатата
(която се появява в колона Заработка на таблицата).
Разпределянето на ДМС между служителите се извършва на база на отработени дни.
Бутон
проценти. Бутон
сервиз.

отваря форма за обработка на групите от монтьори в активния сервиз, и техните
отваря форма за въвеждане на процентите на заработка за активния

БД Софт ООД Car_IS Ръководство за потребителя

Страница : 686 от 710

С бутон

се показват данните готови за разпечатване.

С бутон

се затваря формата.
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Форма за въвеждане на групови проценти
От формата се обработват групите от монтьори в активния сервиз, и техните проценти.
В горната част на формата има две страници: Групи и Добавяне в групата. Над тях е името на текущо
обработваната група.

В долната част на формата е списъка с монтьорите от избраната група и техните проценти.
Процентите се променят на ръка в тази таблица. Сумата от тези проценти трябва да е 100.
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Групи
Тук се избира групата, която ще се обработва.
От тази страница се създават и нови групи, могат да се изтриват или да се променят съществуващи групи.

Добавяне в група

От този екран се добавят монтьори към избраната група, или се изтриват от групата.
Добавяне: Избира се монтьор от списъка горе, и с натискане на бутона Добавяне той се добавя в списъка
на монтьорите в групата (долу).
Изтриване: Избира се монтьор от групата (долу) и с натискане на бутона Премахване той се изтрива от
групата.
След добавяне или изтриване трябва да се коригират процентите на монтьорите!
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Форма за въвеждане на процентите на заработка
Въвеждат се процентите за активния сервиз.
В полето Начална сума на дневната заработка се записва минималната сума на дневната заработка. В
полето Процент се записва съответният процент.
Пример: Заработка от 2.77 до 3.29, с процент 16.
Въвеждане: в Начална сума на дневната заработка се записва 2.77, в Процент се записва 16.
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Справки гаранции

Формата се използва се за справки за изписаните по гаранционни ремонти части.
Отчитането на гаранционните части се извършва на базата на следния алгоритъм: За всеки сервиз се задава
дали се следят изписаните по гаранции части и се избира основния доставчик към който се предявяват
гаранциите. При приключване на всяка поръчка се проверява за всяка част дали има доставка от основния
доставчик и се отбелязва количеството което е предявено по гаранция. Ако за някоя част доставката дойде
по-късно, то тогава се записва номера на фактурата за доставка.
Формата се състои от три страници:
• Гаранционни части - показва гаранционните поръчки, и информация за частите
• Части за поръчване - показва информация за части, които не са доставяни от основния доставчик и следва
да бъдат поръчани от него.
• Настройки обекти - извършване на настройки свързани с отчитането на гаранционните части
Гаранционни части
На страницата се показват всички поръчки приключени през зададения месец. Показването на поръчки от
друг месец или година става с въвеждането на желания период в полетата Месец или Година и натискане на
Enter. При въвеждане на стойност нула в някое от полетата се показват записи за всички месеци или години.
При въвеждане на търсения номер на поръчка в полето Поръчка и натискане на Enter се намира съответната
поръчка в списъка.
От списъка с поръчките могат да се извикват следните функции:
Влизане в поръчка (F8)
Отваря текущата поръчка
В долната таблица се показват стоките, които са изписани в текущата поръчка. Показват се следните данни:
Име поле
Описание
Номенкл. №

Номенклатурен номер на изписаната стока

Описание

Описание на стоката

Количество

Изписано количество по поръчката

Ед. Цена

Единична цена на стоката

Склад

Склад, от който е изписана

Документ дост.

Номер на складова разписка, с която е заприходена

Фактура дост.

Номер на фактурата от основния доставчик

Дата

Дата на фактурата

Доставчик

Име на основния доставчик

От Popup менюто или с натискане на F3 може да се покаже картона на частта.
Стоки за поръчване
На страницата се показват всички стоки, които са изписани по гаранционни ремонти, но не са доставени от
основния доставчик. Показват се следните данни:
Поръчка
Номер на поръчката, по която е изписана стоката
Сплит

Направление на поръчката
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Сервиз

Номер на сервиз, от който е отворена поръчката

Номенкл.№

Номенклатурен номер на изписаната стока

Количество

Изписано количество

Склад

Номер на склад, от който е изписана

Описание

Описание на стоката

Наличност

Текуща наличност в склада

Поръчано

Поръчано количество към всички доставчици

Поръчано
гар.дост.

Поръчано количество към основния доставчик

Ед.цена

Единична цена на стоката

Сума

Стойност за изписаното количество

От менюто към таблицата мога да се извикат слендите функции:
Картон на стоката (F3)
Показва картона на стоката
Настройки обекти
Въвеждат се настройки свързани с отчитането на изписаните по гаранционни ремонти стоки.
За всеки сервиз се въвеждат следните данни:
Доставчик
Име на основния доставчик към който се
предявяват исканията за гаранции.
Следене гаранционни части

Флаг дали за съответния сервиз се
извършва отчитане на изписаните по
гаранции стоки.
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Декларация Интрастат

Формата се използва за проверка, отпечатване и запис на декларациите за пристигания и изпращания за
системата Интрастат:

В горната част на формата се избират месец и година, за които да се изведат данните.
С натискане на бутона Показване в страниците Дневник пристигания, Декларация пристигания, Дневник
изпращания и Декларация изпращания се показва обобщената информация за зададения период.
При натискане на бутона Изпращане пристигане или Изпращане изпращания първо се проверяват
въведените данни за дадения поток и ако има липсваща информация се показва страницата Грешки в
Интрастат декларация. Ако няма липсваща информация се извършва запис на данните във файл като в
зависимост от избраната опция в полето Начин на изпращане се записва или декларация (за самостоятелно
зареждане в портала за Интрастат) или само транзакциите (за импортиране във вече създаден период в
портала за Интрастат).
Долната част на формата е разделена на следните страници:
• Обща част
• Дневник пристигания
• Декларация пристигания
• Дневник изпращания
• Декларация изпращания
• Грешки в Интрастат декларация
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Обща част
В тази страница се въвеждат общи данни необходими за генериране на Интрастат декларацията. Въвеждат
се следните данни:
Поле
Описание
Идентификационен
номер пълномощник

Попълва се идентификационния номер на пълномощника, ако
декларацията не се подава от самата фирма.

Име пълномощник

Попълва се името/фирмата на пълномощника, ако декларацията не
се подава от самата фирма.

Вид пълномощник

Избира се юридическия статус на пълномощника, ако декларацията
не се подава от самата фирма.

Трите имена на лицето, Попълват се имената на служителя отговорен за съставяне на
изготвило Интрастат декларацията
декларацията
Телефон на лицето, Попълва се телефон за връзка със служителя отговорен за
изготвило Интрастат съставяне на декларацията
декларацията
Задължение
за
деклариране
статистическа
стойност пристигания

Отбелязва се дали фирмата е над минималния праг за
деклариране на статистически стойности за пристиганията (сумата
на пристиганията включително и разходите за доставка). Ако не е
отметната в полето статистическа стойност се попълва нула.

Задължение
за
деклариране
статистическа
стойност изпращания

Отбелязва се дали фирмата е над минималния праг за
деклариране на статистически стойности за изпращанията (сумата
на изпращанията включително и разходите за доставка). Ако не е
отметната в полето статистическа стойност се попълва нула.
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Дневник пристигания
От страницата в табличен вид се показва дневника за пристиганията за зададения период. Показват се
следните данни:
Поле
Описание
Склад

Номер на склад, в който са заведени стоките

№ Складова

Номер на складова разписка, с която са заведени стоките

Дата

Дата на завеждане

Код на стоката

Тарифен код на заведените стоки

Страна изпр.

Страна на изпращане на стоките

Страна произход

Страна на произход на стоките

Вид сделка

Вид на сделката съгласно номенклатурата на Интрастат

Процедура

Код на статистическа процедура съгласно номенклатурата на
Интрастат

Условия доставка

Условия на доставка по Incoterms

Вид транспорт

Код за вид транспорт съгласно номенклатурата на Интрастат

Националност
трансп.с-во

Националност на транспортното средство, с което са доставени
стоките

Регион използв.

Регион на използване на стоките

Тегло нето

Нето тегло на стоките

Кол.ДМЕ

Количество по допълнителна мерна единица, ако се изисква за
зададения тарифен код

Ст-ст

Стойност в лева на доставените стоки

Стат.ст-ст

Статистическа стойност (с включени разходи по доставка)
на стоките, ако Интрастат операторът има задължение за
декларирането й.

Ако в една складова разписка има повече стоки с едни и същи тарифен код и страна на произход, то те се
обединяват в една позиция.
При натискане на бутона Печат се извършва отпечатване на дневника.
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Декларация пристигания
От страницата в табличен вид се показва декларацията за пристиганията за зададения период.
Показват се същите данни, както и в дневника за пристиганията без номер на склад, складова разписка и
дата на завеждане.
В декларацията се обединяват позициите с еднакви показатели от разлините складови.
В отделна таблица за всеки ред от декларацията се показва информация в кои складови разписки и кои
номенклатурни номера са включени в него.
С натискане на бутона Печат се извършва отпечатване на Интрастат декларацията.
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Дневник изпращания
От страницата в табличен вид се показва дневника за пристиганията за зададения период. Показват се
следните данни:
Поле
Описание
Фактура

Номер на фактурата, с която са фактурирани изпратените стоки

Дата

Дата на фактурата

Код на стоката

Тарифен код на изпратените стоки

Страна пристигане

Страна на изпращане на стоките

Вид на сделката

Вид на сделката съгласно номенклатурата на Интрастат

Процедура

Код на статистическа процедура съгласно номенклатурата на
Интрастат

Условия доставка

Условия на доставка по Incoterms

Вид транспорт

Код за вид транспорт съгласно номенклатурата на Интрастат

Националност
трансп.с-во

Националност на транспортното средство, с което са доставени
стоките

Регион произход

Регион на произход на стоките

Тегло нето

Нето тегло на стоките

Кол.ДМЕ

Количество по допълнителна мерна единица, ако се изисква за
зададения тарифен код

Ст-ст

Стойност в лева на изпратените стоки

Стат.ст-ст

Статистическа стойност (с включени разходи по доставка)
на стоките, ако Интрастат операторът има задължение за
декларирането й.

Ако в фактура има повече стоки с едни и същи тарифен код и страна на произход, то те се обединяват в една
позиция.
При натискане на бутона Печат се извършва отпечатване на дневника.
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Декларация изпращания
От страницата в табличен вид се показва декларацията за изпращанията за зададения период.
Показват се същите данни, както и в дневника за изпращанията без номер и дата на фактура.
В декларацията се обединяват позициите с еднакви показатели от разлините фактури.
С натискане на бутона Печат се извършва отпечатване на Интрастат декларацията.
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Грешки в Интрастат декларация
На страницата се показва информация за липсваща информация в документите за доставка/ продажба.
Информацията се генерира при натискане на бутона Изпращане.
Показват се следните данни:
Поле
Описание
Месец

Месец, за който се отнасят данните

Година

Година, за която се отнасят данните

№ документ

Номер на складовата разписка / фактура
за продажба, в която има липсваща
информация

№ Обект

Номер на обект, в който е заведена стоката/
издадена фактурата за продажба.

Номенклатурен №

Номенклатурен номер на стоката, за която
има липсваща информация. Ако е празно, то
липсващата информация се отнася за целия
документ.

Грешка

Описва се липсващата информация.
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Таблицa

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

Копира маркираните редове/клетки или цялата таблица в Clipboarda

Запис в Excel

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

Печат

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

Търсене

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

Група
Настройки
таблици

Маркиране клетки

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

Включва или изключва редът за бързо филтриране:

Група
Групиране
таблици
Покажи всички

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

Скрий всички

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

Определя дали под групирането да се показва сумарен ред:

или не:

Група
Подреждане
колони

Прочитане
подреждане

Дава възможност за прочитане на предишно записано подреждане
на колоните в таблицата. След натискането му се появява списък от
всички записани подреждания за текущата таблица:

Ако се зададе опцията Подреждане по подразбиране то при всяко
последващо отваряне на фомрата с таблицата ще се използва това
подреждане. Изтриване на вече записано подреждане се извършва
с натискане на бутона
или на Ctrl+Del.
Запис подреждане

Извършва се запис на подреждането на колоните (ред, ширина
и скрити колони) в текущата таблица. След натискането му се
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изисква въвеждане на име на подреждането. Ако вече съществува
подреждане със зададеното име се предлага заместването
на старото записано подреждане с новото. След запис на
подреждането може да се избере дали то да се отваря всеки път
по подразбиране за текущия потребител. Записаното подреждане
е достъпно и за всички останали потребители. Следва да се има
предвид, че не всички таблици поддържат запис на подреждането.
Записът се поддържа от таблиците в следните форми:
Работа по поръчка
Списък клиентски поръчки
Автомобили сервиз
Поръчки автомобили
Завеждане стоки
Контрагенти
Употреба стоки

Група
Показване
колони
Скриване всички

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

Показване всички

Показва всички скрити колони от таблицата. Приложимо е след
използване на Скриване всички

Група
Обобщаваща
таблица

Копиране

Извършва копиране в Clipboard-а на маркираните клетки от
обобщаваща таблица. Тази функция копира само стойностите в
клетките на полетата, които са в Data Area и не включва заглавията
на редовете и колоните.

Запис в Excel

Извършва запис в Excel-ски файл на показаната обобщаваща
таблица. След избора му се отваря екран за задаване на директория
и име на файл, в който да се запишат данните.

Печат

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

Подробно описание на работата с таблиците е дадено в Работа в таблица в Раздел Въведение.
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Подробно описание на работата с обобщаващите таблици е дадено в Общи справки -> Използване на
Обобщаваща таблица в раздел Справки.
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Допълнителни

В менюто са включени помощни функции на програмата:
Група
Потребители
Логическо включване

Позволява смяна на потребителя без затваряне
на програмата

Смяна парола

Отваря форма за задаване на нова парола за
достъп

Група
Идентификация
автомобили
Идентификация по списък

Отваря форма за идентифициране на автомобила
на базата на зададени интервали от номер
до номер на шаси и принадлежността на
всички автомобили от интервала към дадена
модификация

Идентификация по тип шаси Отваря форма за идентифициране на автомобил
на базата на зададени съответствия между
символите от номера на шасито и съответно
производител, модел, вид купе, двигател,
скоростна кутия
Допълнителни
Кошница

Показва кошницата. Кошницата е временен
буфер за съхранение на избрани операции за
прехвърлянето им между отделните форми на
програмата (например от склад в поръчка, от
нормовремена в поръчка и т.н.)

Сплитове

Отваря таблица, показваща всички дефинирани
в системата сплитове (направления) на
клиентските поръчки

Освен това, ако има дефинирани външни функции през “Настройка”->”Системни функции”, то се създава
нова група “Външни функции”, в която се включват всички функции, до които има достъп потребителя.
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