
• Можете да създавате нови 

групи, както и да добавяте 

нови артикули. 

• Номерът на групата се 

генерира автоматично. 

• В поле „Наименование“ 

въвеждате името на 

групата. 

Програмиране на групи артикули

ВНИМАНИЕ! Системата работи на принципа на синхронизация на цели бази данни. Ако към момента на добавяне на
касовия апарат в облака имате вече програмирани в него данни и искате да ги запазите, имайте предвид, че всяка
промяна на базата в облака се синхронизира при следваща връзка с касовия апарат. Това означава, че касовият апарат
ще заработи с базата на облака и ръчно програмираните преди това данни ще се загубят.



• От падащо меню “Група артикули” избирате 

артикулната група. В случай че нямате 

създадена такава до момента, можете да 

създадете нова. Следващата стъпка е избор на 

„Департамент артикул“. Ако все още нямате 

създаден, можете да добавите нов. 

• Номерът на артикула се добавя автоматично. В 

полето „Наименование“ изписвате името на 

артикула. Ограничението на текста е 20 

символа.

• В полето „Цена“ изписвате цената на артикула, 

след което посочвате към коя ДДС група 

принадлежи той.

• Към артукулите можете да добавите и баркод 

чрез въвеждане с помощта на баркод скенер 

или ръчно от клавиатурата. Позволяват се до 30 

различни баркодове за един артикул, които се 

отделят със запетая.

Програмиране на групи артикули



• Ако имате повече от един обект, можете да 

въведете различни цени на артикула за 

различните си обекти, след избор на “Цена по 

обекти”.

• С помощта на отметка можете да изберете 

някои от посочените опции. 

• С помощта на бутон “Промоция“ можете да 

настроите промоционална кампания на 

избрания артикул, както и да посочите нейната 

валидост.

• За да финализирате процеса, натискате

бутон “Запази”. 

Програмиране на групи артикули



• За да създадете нов департамент избирате от червения бутон горе 

вдясно “Добавяне на департамент”.

• Номерът на новия департамент се добавя автоматично, като 

следващ на последно въведения. 

• При желание за редакция, можете да променяте ръчно номерата и 

тяхната последователност.

Програмиране на департаменти



• В менюто „Департамент“ добавяте наименование на новия 

департамент, цена, ДДС група, както и с отметка отбелязате с 

какъв флаг и характеристика за продажба ще работи 

департамента. От тук можете да въведете максималната 

отстъпка и надценка за департамента.

• В полето “Тип на плащане за единична транзакция” избирате 

вида плащане за департамента, когато се използва в единична 

транзакция.

• Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни!

• За да финализирате процеса, натискате бутон “Запази”. 

Програмиране на департаменти



• След натискане на бутона вдясно “Добавете оператор” 

се отваря прозорец за въвеждане данните на 

оператора. От тук вие като собственик определяте 

правата на всеки ваш служител, който има достъп до 

фискалното устройство.   

• За да финализирате процеса, натискате бутон “Запази”. 

• Като собственик на бизнеса имате пълни права 

над него. В менюто оператори въвеждате 

имената на служителите, които ще работят с

касовия апарат и техните пароли. 

Програмиране на оператори



• Менюто “Клиенти” ви позволява да въведете данните за всеки свой клиент, с който работите. Това 

улеснява обслужването и издаването на документите при продажба. При издаване на фактура от 

касовия апарат касиерът трябва единствено да въведе ЕИК на клиента и останалите данни ще 

бъдат автоматично попълнени. 

Програмиране на клиенти



Програмирането на клиенти позволява 

въвеждането на:

• Номер на клиент (автоматично генериран)

• Име на клиент

• ЕИК на клиент

• ДДС номер на клиент

• Град

• Адрес

• Получател за фактури

Програмиране на клиенти


