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УВОД
Програмата се използва като локална инсталация и служи за регистриране на продажби в
търговски обекти. Чрез базата данни на програмата се съхраняват създадените документи в
обекта.
Във всички компютри на фирмата се инсталира една и съща програма, която може да се
стартира по един от следните начини:
1. Чрез старт менюто на Windows, в група Yanak Soft, се стартира „Програма Янак” или
„Янак Старт”.

2. През windows explorer, като се отвори папката C:\Program Files (x86)\Yanak Soft\Yanak 6\
и се стартира екзето на Янак Старт - „YanakStart.exe”
3. Чрез една посочените на следващата снимка икони на екрана.

За провеждане на контрол в обекта се стартира модул Янак Старт където се проверяват
наличните бази данни, т.е. всички бази данни в обекта се виждат тук.
Модул Янак Старт в търговския обект
Когато в обекта се отвори модул Янак Старт, то в списъка с бази данни ще се види една работна
база и ако архивните копия се пазят в самия обект, то тук ще се виждат и те.
Модул Янак Старт в централния офис на фирмата
Възможно е фирмата да разполага с повече от един търговски обект. В този случай има два
варианта за управлението им:
 Всеки обект работи в отделна база – в този случай, когато се отвори модул Янак Старт
ще има съответния брой работни бази данни, както и техните архивни копия, ако те се
пазят на този компютър.
 Всички обекти работят с една обща база. В този случай документите в база та данни са
разделени по обекти. В модул Янак Старт ще има една база и съответните нейни
архивни копия. /Вижте подробно описанието на Янак Старт/.
Синхронизиране на бази данни
Често в търговските обекти се използва модул Трансферен сървър, който изпраща направените
документи към централен сървър. Допълнително този модул може да се използва, за да
препраща документите към допълнителен компютър в самия обект, който ще се използва като
резервен сървър на обекта. /Вижте подробно описанието на модул Трансферен сървър/.
При използване на модул Трансферен сървър, във всички случай документите в базите данни
са едни и същи, което означава, че няма значение на кой компютър ще се правят справки.
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Софтуерът е СУПТО и той не може да продава без включен фискален апарат, независимо дали
документите са в брой или по банков път. Това означава, че ако фирмата желае да създава
документи за продажба от друг компютър, който не е в самия търговски обект, например от
централния офис, то на този компютър също трябва да се включи фискален апарат. Тези
документи също ще се видят в справките в търговския обект.

Обща информация относно изискванията към софтуера
Технологична и системна среда, в която работи програма ЯНАК Про
Софтуерът работи в среда на Windows, базата данни е Firebird. Софтуерът е разработен на
Embarcadero® Delphi® XE5.
Начин на предоставяне на клиентите:
Локална инсталация.
Вид на базата данни:
Firebird.
Начин на автентификация на потребителите.
Потребителите се създават в базата данни с трите имена, код, парола за достъп. Влизането в
програмата става след въвеждане на парола или карта за достъп. Всяко действие на оператора
се регистрира и във всички справки се показва името на оператора извършил действието.
Информация относно изпълнението към софтуерите за управление на продажбите.
По точка 1
Софтуерът е на български.
По точка 2
Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните. Всички данни в базата данни може да
се експортират към ексел файл, текстов документ или друг формат. Това е валидно за стоки,
контрагенти, личен състав, документи и всички справки.
По точка 3
В софтуерът няма модули, които имат дублираща функция за управление на продажбите, които
да заобикалят наредбата.
По точка 4
В базата данни е добавена защита, която не позволява да се създават документи за продажба
от версии на програми, които са различни от СУПТО ЯНАК – Янак Про, Янак Лайт и Янак Мини..
По точка 5
Точно астрономическо време се осигурява чрез връзка към сървър на ЯНАК СОФТ. Всички
фискални устройства сверяват времето си със този сървър. Сверяването става веднага след
подаване на команда Z отчет. Компютрите спират работа, ако датата се различава от датата на
този сървър.
По точка 6
В софтуера е добавена защита за задължително въвеждане на три имена на оператор,
уникален код на оператор, заемана длъжност и роля в системата – вид достъп.
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По точка 7
За всеки създаден документ в базата данни се записва информация за оператора, който е
направил записа.
По точка 8
Програмата може да създаде нов документ само, ако е свързана с работещо фискално
устройство. В случай, че фискалното устройство не работи, програмата не може да създава
нови документи или да приключва вече създадени документи, за които е необходимо
издаване на фискален бон.
По точка 9
УНП - В полето се попълва последователна номерация на документите. Номерацията се
генерира спрямо фискално устройство, към което е свързан компютъра. Програмата не може
да създаде нов документ или да приключи документ в брой, с карта или друг метод, изискващ
издаване на фискален бон, без да има свързано, работещо фискално устройство.
УНП се генерира при създаване на нов документ, което става при въвеждане на първата
стока. Номерът се генерира автоматично за всички видове документи, които се създават от
модул продажби.
УНП съдържа:
1-ва част от УНП – първите 8 цифри се попълва, като се взима номера на свързаното
фискално устройство.
2-ра част от УНП – всеки оператор в системата има свой уникален код. Във втората част на
УНП се попълва четири цифрен код на оператор.
3-та част от УНП – този пореден номер на продажба се създава автоматично в момента, в
който, в модул продажби се въведе първата стока за продажба. Номерът се запазва към
сметката, независимо дали ще се откажете от продажбата или ще я приключите.
По точка 10
При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата
наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към
фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато
плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в
издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.
По точка 11
Софтуерът не допуска печат на служебни бонове чрез фискален апарат. При печат на служебни
бележки чрез нефискален принтер – бележки за бар и кухня, софтуерът не допуска те да имат
цена и сума.
По точка 12
Софтуерът съхранява в базата данни всички открити и неприключени продажби независимо
дали са анулирани пълно или частично. Цялата информация за тази продажба се съхранява и
може да се проследи в модул Справки НАП.
По точка 13
В софтуерът е вградена защита да не може да се изтриват направени записи в базата данни.
Софтуерът не разполага с функционалност за изтриване на записи в базата данни.
Сторнираните документи се съхраняват и може да се проследят чрез модул Справки НАП.
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По точка 14
При създаване на документи, различни от фискален бон, софтуерът не допуска включване на
текст, съдържащ думите „Фискален“, „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“.
По точка 15
В модул Справки НАП са налични справките по точка 15.
15а – Въвеждане / промяна на потребителите на софтуера.


15б – Данни, свързани с действията на потребителите на системата.
/Вижте па-подробно описанието на Справки НАП./
По точка 16
Софтуерът осигурява визуализация през модул справки НАП на записаната по т. 15 информация
с възможност за филтриране по период, оператор направил записа, вид извършени действия и
филтър по описание на действието. /Вижте па-подробно описанието на Справки НАП – справка 15а и 15б /
По точка 17
Софтуерът има функция за ежедневно автоматично архивиране на базата данни. Архивът се
съхранява в устройство посочено от потребителя. По желание на клиента, архивите могат
автоматично да се качват на сървър на ЯНАК СОФТ. През модул „ЯНАК СТАРТ” всеки архив е
достъпен за справки. /Вижте по-долу описанието за модул Янак Старт./
По точка 18
Софтуерът осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данните от
базата данни в табличен вид, файлов формат XLS. Този потребителски интерфейс е модул
Справки НАП. Тук са налични всички посочени по наредбата справки със съответните филтри и
експорти, както е показано на следващата снимка. Подробна информация за всички справки ,
които се изискват от наредба Н-18 може да намерите по-долу в описанието на модул Справки
НАП.
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По точка 19
Одиторски профил
В програма Янак е създаден одиторски профил, който се вижда винаги в списъка на формата за
вход в системата. Той има пълни права за четене в базата данни. Чрез този профил се виждат
всички налични в програма ЯНАК справки, както и справките, които се изискват от наредба Н18, намиращи се в модул Справки НАП. Паролата за влизане в програмата с одиторския профил
се предоставя от администратора на обекта. Вижте следващата снимка.

По точка 20
Софтуерът не може да отваря нов документ и да приключва продажба в брой, с карта или по
друг начин, изискващ издаване на фискален бон, ако не е включен към работещо фискално
устройство одобрено по Н-18.
Понятие за работни станции
Сървър – всеки компютър, който съхранява база данни и работи с нея.
Локален компютър – това е компютър, който няма в себе си база данни. Програмата в този
компютър работи, като се обръща по мрежата към сървъра и чете и пише в неговата база.
Локален компютър се настройва през модул „Янак Старт”, като в полето „Основен сървър” се
добавя IP на компютъра, на който се съхраняват базите данни. В този случай, в долната част на
модула ще се видят базите данни, които са заредени в другия компютър. /вижте снимката по-долу/
Проверка на конфигурацията в обекта на търговец – за да се провери начина на
конфигуриране на системата при търговец се отваря програма ЯНАК СТАРТ и се проверяват
настройките. Когато полето на системната база данни „основен сървър” е празно, то базата
данни е на същия компютър. Когато в полето има записано IP или име на компютър, това
означава, че базата е на друг компютър. / Вижте по-долу снимката на Янак Старт /
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Понятие за база данни
Системна база данни – базата се използва единствено за администриране и обслужване на
системата. В нея се записват следните данни:
 Информацията за местонахождението на работните бази.
 Съхраняват се резервни копия на всички изпълними файлове на програма ЯНАК.
 Съхранява информация за пътя до архивните бази данни.
Работна база данни – работи с данните на обекта - стоки, контрагенти, продажби и др.
Базата се вижда чрез модул Янак Старт и може да бъде самостоятелна или обща.

Самостоятелна база данни – фирмата може да управлява обект, който работи със
самостоятелна и независима от другите обекти база данни.
Обща база данни - фирмата може да управлява верига от обекти с една обща база данни.
За целта системата се настройва така, че всички бази данни се синхронизират автоматично чрез
модул Трансферен сървър. Това осигурява:
 Надеждна сигурност за съхранение на базите данни, защото те са налични на повече от
един компютър.



Възможност за поддържане на резервен сървър, който осигурява непрекъсваемост на
работа.

ЯНАК СТАРТ

През този модул се администрират отделните бази данни и се извършват различни системни
операции, като:
 Създаване на нова база данни.
 Приключване на период.
 Поправка на база данни.
 Връзка към архивна база данни.
Системен администратор
Янак старт и достъпа до системите за администриране са защитени с парола на системния
администратор.

9

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР – това е лицето, което администрира самите компютри и базите
данни. По дефиниция той не може да влиза и да разглежда данните в работната база данни.
Това е лицето, което се грижи за правилната работа на системата. При инсталация на
програмата, паролата на системния администратор е 1.
ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТОР – това е лицето, което има пълни права в самата работна база. Той
по дефиниция не е човекът, който обслужва и администрира базите и компютрите, но има
пълни права за въвеждане на информация и разглеждане на данните в базата данни. Това е
шефът на фирмата или нейният управител. На главния администратор не може да се ограничи
достъпа.
В горната част на модул Янак Старт се вижда пътя до системната база данни. В таблицата на
модула се виждат всички работни бази данни, които в зависимост от фирмата и нейните
обекти, може да бъдат повече от една.
Причината за наличие на повече бази данни е:


фирмата има повече от един вид дейност - например ресторант и магазин и ги
управлява в отделни бази данни.



Фирмата има верига от обекти и всеки обект работи със самостоятелна, отделна база.



Съхранение и връзка с архивна база.

Когато работите с повече от една работна база, посочвате желаната база данни през „ЯНАК
СТАРТ” и влизате в нея.
ДОСТЪП ДО АРХИВНА БАЗА
Достъпът до архивните бази се осъществява чрез модула „ЯНАК СТАРТ”. За да ползвате
архивна база, тя трябва да се посочи през модул Янак Старт и да се влезе в нея.
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Програма Янак Про
ПРОГРАМА „ЯНАК ПРО” Е КОМПЛЕКНА ХИБРИДНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, КОЯТО ИМА МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО ВЪВЕЖДАТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ИЛИ СЪЗДАВАТ ДРУГИ ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ,
КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БЪДЕЩИ ПРОДАЖБИ.
Всички приложения използват една и съща база.
Програми и системи, които са свързани с продажбите в програма Янак Про и създават
документи за продажба са:
 Модул продажби Янак Про – използва се като локална инсталация.
 УЕБ СИСТЕМА - eyanak.com – наличен е интернет портал, чрез който се достъпва
базата през интернет браузер и се създават документи в базата данни на Янак Про.
Моля, вижте по долу описанието за уеб система.
 Интернет сайт Янак – софтуерът има разработен интернет сайт, който достъпва
директно базата данни и работи с нея, като създава документи за поръчка в базата
данни на Янак Про. Моля, вижте по-долу урока „Интернет сайт ЯНАК”.
 Андроид Янак – налично е приложение за андроид, чрез което се достъпва базата
данни и се работи с нея, като документите се създава директно в базата данни на Янак
Про. Моля, вижте по-долу урока „Андроид Янак”.
Централният панел на програмата, обединява връзките за пускане на всички модули
работещи в програма Янак Про. Екранът на програмата е разделен на няколко страници, като
във всяка страниця има бутони, чрез които се достъпва съответния модул.
Основни операции









Доставки – модул за описване на документите за доставка на стока.
Продажби – модул за регистриране на продажбите.
Етикети – модул за печат на етикети.
Хотел – модул хотел – резервация и настаняване на гости.
Производство – модул за произвеждане на продукция.
Счетоводство – счетоводен модул.
Приемане на стока – чрез този модул, приемчика описва приетата стока обекта.
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 Прехърляне на стока м/у складове – премества количества на стоката от един обект в
друг.
 Потвърждаване на прехвърлянето – чрез този модул, служител потвърждава
получаването на стоката в обекта.
 Бракуване на стока – модул за описване на брак.
 Разходи – модул за въвеждане на разходите на фирмата – наем, ток, вода и др.
 Изписване на стока за разход – модул, в който стоката се изписва от склада за разход,
когато тя се ползва за вътрешно фирмени нужди, като консумативите копирна хартия,
химикалки и др..
 Серийни нмера към документа – тук се въвеждат серийните номера на получени или
продадени стоки.
 Ценови листи – описва различни ценови схеми на стоките, които се използват от модул
продажби.
 Проверка на документи – чрез този модул се прави валидността на складовите
документи и се потвърждава иднасянето на стоката от склада.
 Ревизия – модул за ревизиране на обекта.
 Корекция на цени – модул за смяна на цените на стоките.
 Заявки – модул за неавтоматизирано създаване на заявки към доставчиците.
Финансови операции







Каса – модул, който контролира наличните парите в брой.
Банка – модул, който контролира парите в банковите сметки.
Заплати – модук, в който се описват заплатите на служителите.
Отчитане на оборот – модул за отчитане на оборота на сервитьорите в ресторант.
Валутна обмяна – модул за обмяна на една валута в друга.
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Справки

Документи
 Справка доставки – показва документите за доставка.
 Справка продажби – показва документите за продажба.
 Справка производство – показва документите за производство.
 Справка прехвърляне на стока – показва документите за преместване на стока м/у
обекти.
 Неизплатени документи – показва документите, които не са платени.
 Справка ВОП – показва документите, които са доставка от ЕС.
 История на ревизията – показва протоколите от ревизия.
 Справка разходи – показва документите, чрез които са описани разходите на фирмата.
 Справка брак – оказва документи, чрез които са бракувани стоките.
 Главна справка – генератор на различни справки.
Аналитични
 Аналитична по стоки за доставка – показва сумирано за всяка стока, какво е
доставеното количество за определен период.
 Аналитична по стоки за продажби - показва сумирано за всяка стока, какво е
продаденото количество за определен период.
 Аналитична стока за производство - показва сумирано за всяка стока, какво е
произведеното количество за определен период.
 Аналитична по стоки за прехвърляне на стока - показва сумирано за всяка стока, какво е
прехвърленото количество за определен период.
Хронологични
 Хронологична по стоки за доставки - показва хронологията за всички доставени стоки
ред по ред.
 Хронологична по стоки за продажба - показва хронологията за всички продадени стоки
ред по ред.
 Хронологична по стоки за производство - показва хронологията за всички произведени
стоки ред по ред.
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Хронологична по стоки за прехвърляне на стока - показва хронологията за всички
прехвърлени стоки ред по ред.

Справки по протоколи
 Протоколи за заявка – показва направените протоколи за заявка към доставчиците.
 Корекция на цени по стока – показва стоките, на които им е направена корекция на
цена.
 Корекция на цени по протоколи – показва протоколите за направената смяна на цени.
 Серийни номера – справка, в която се търси стока по сериен номер.
 Приемане на стока – справката показва, кога е приета стоката в склада.
Анализи
 Анализ за заявка – модул за генериране на заявки към доставчици.
 Месечна справка за анализ и заявка на стока – модул за анализиране на продажбите по
месеци и генериране на заявки към доставчиците.
 АВС анализ на продажбите – анализираща справка на продажбите.
 АВС анализ на контрагентите – анализираща справка на контрагентите.
 Печалба и разход на обекта – справката показва печалбите по обекти.
 Амбалаж в клиента – показва в кой клиент, какъв наличен амбалаж има.
 Периодичен отчет на абонамента – показва приходите от месечен абонамент.
 Периодичен отчет на продажбите – показва оборотите по обекти за период.
 Салда към дата - показва наличните салда в касите и банките към определена дата.
 Наличност към дата – показва наличността на стоките към определена дата.
 Разходи – справка за направените разходи – ток, вода и др.
 Сравняване на период – справката сравнява оборотите от два периода.
 Оборот по работни места – в ресторантите показва оборота на кухнята, бара и т.н.
 Ценови листи – оферта – справката показва различните ценови листи и цените на
стоките по тях.
Финансови справки
 Суми в касите – показва наличността към момента на всички каси.
 Справка касова книга – показва хронология на движението на парите в отделните каси.
 Суми в банките – показва наличността към момента на всички банкови сметки.
 Справка банкови документи – показва хронологията на движението на пари в
отделните банкови сметки.
Контролни справки
 Отказани продажби – показва отказването или връщането на стока от клиент.
 Проверка на продажби с оформяне на отложено плащане – показва документите, които
не са платени.
 Проверка на анулираните документи – показва документите, които са анулирани.
 История за влизане в системата – показва справка за влизане в програмата.
 Отворени сметки – показва всички отворени и незавършени продажби.
 Междинен печат – показва отпечатаните бележки за бар и кухня.
РИОКОЗ
 Входящ контрол – показва доставките на стоките, които се контролират с дневник за
входящ контрол.
 Изходящ контрол - показва продажбите на стоките, които се контролират с дневник за
входящ контрол.
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Номенклатури









Стоки – модул, в който се описват стоките.
Контрагенти – модул, в който се описват клиенти и доставчици.
Личен състав – модул, в който се описват служителите на фирмата.
Достъпи – модул, в който се определят правата за достъп в програмата.
Дрехи и обувки – специализиран модул за описване на стоки от вида – дрехи или бувки.
Етикетираща везна – модул за управление на етикетиращи везни.
Лица за контакти – справка за лицата – клиенти на хотела.

Експорт

В този екран се правят различни експорти на продажбите към определени доставчици.
Експортите съдържат информация в XML файл за продадените стоки от съответния
производител и се предоставят към FTP на производителя, от където те правят анализи на
пазара.
При част от доставчиците има изградена система за получаване на заявки през XML.
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ECOD - При обмена на информацията с ECOD има изградена система за получаване на заявки,
по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да се видят
като се отвори екрана Приемане на документи от ECOD и се избере „Обработване на получени,
но неприключени заявки”, както е показано на снимката.

Когато се посочи заявката и се натисне бутона „Зареди заявката в модул продажби”,
програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба.
Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на
поръчката, от която се е образувала.
COCA COLA – При обмена на информацията с Кока Кола има изградена система за получаване
на заявки, по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да
се видят като се отвори екрана Приемане на документи от Кока Кола, както е показано на
снимката.
Когато се посочи заявката и се натисне бутона „Зареди заявката в модул продажби”,
програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба.
Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на
поръчката, от която се е образувала.
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ПЕЩЕРА – При обмена на информацията с Пещера има изградена система за получаване на
заявки, по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да се
видят като се отвори екрана Приемане на документи от Пещера, както е показано на снимката.
Когато се посочи заявката и се натисне бутона „Зареди заявката в модул продажби”,
програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба.
Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на
поръчката, от която се е образувала.
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Контрол






Документи за плащане днес – показва документите, които трябва да се платят днес.
Документи за плащане утре – показва документите, които трябва да се платят утре.
Просрочени документи – показва документите, които са с просрочено плащане.
Справки за проверка на различни видове рискови документи.

Настройки

Глобални настройки – валидни за всички компютри на фирмата.
 Складове – екран за описване на обектите на фирмата. Тук се създават обектите на
фирмата. Всички обекти използват една и съща номенклатура, но имат собствени
складови наличности.
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ДДС – Екран за настройка на процента на ДДС ставките в програмата.



Валута – настройка на курса на валутите.
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Бонус точки – настройка за начина на изчисляване на бонус точките.



Банкови сметки – екран за описване на банковите сметки на фирмата.



Други настройки – допълнителни настройки.
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Офис настройки – валидни за всички компютри в един обект.
 Фирма – екран за описване на данните на фирмата, която работи в обекта.
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Номера на документи – екран за въвеждане на началните номера на документи –
фактури, стокови и др.



E-mail настройки – екран за въвеждане на настройки за автоматично пращане на
електронни писма.



Служебни настройки – допълнителни настройки, валидни за всички компютри в обекта.
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Националност – настройка на националностите, използва се от хотела.

Локални настройки – валидни за един компютър.
 Печат – настройка на различни принтери, като кухненски, матрични и лазерни, както и
шаблони за изглед на документите.
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ДОС ПЕЧАТ

Описание на документите Ресторантски печат
Разписка от приключена продажба – за този документ няма възможност да се
генерира печат на POS принтер:
Разписка за междинен печат – този документ се издава преди да е приключена
продажбата и съдържа информация за иманата на стоките и поръчаните количества. Не
съдържа цени и суми. За разлика от документите за работни места, които съдържат по
отделно стоките за бар и кухня, то този документ обединява в една бележка всички
поръчани стоки. В ресторантите се използва от контролиращ служител, който проверява
издаването на поръчките. Бележката изглежда по следния начин:

Разписка към работни места – бар, кухня и др. – този документ съдържа информация
само за стоките към определено работно място, например към кухнята. Обикновено се
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печати една бележка за кухнята и една бележка за бара. Всяка от бележките съдържа
само стоките, които е необходимо да се видят от съответния служител. В документът не
се печатат цени и суми.
Разписката за печат към кухнята и бара изглежда по следния начин:

Разписка за начисляване към стая – този документ се издава, когато сметката от
ресторанта се начислява към хотелската стая.

Относно начисляване към хотелска стая, вижте по-подробно описание на страница 28, раздел
Продажби -> помощни документи -> Начисляване към хотелска стая.
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Windows печат



RS232 баркод скенер – настройка на баркод скенер, който се свързва чрез ком порт.



Други настройки – настройки, които са валидни само за този компютър.
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Разплащателна система с Янак Софт – система за картово плащане на абонамента към
Янак Софт.



Фактури от Янак Софт – справка за издадените фактури от Янак Софт към съответния
търговец.
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Допълнителни модули
 Трансферен сървър – модул за синхронизиране на бази данни.
 Янак старт – модул за администриране на базите данни.
 Принтиращ сървър – модул за управление на кухненски принтери.
 Фискален сървър – модул за управление на фискални апарати.
Изтрити номенклатури
В програмата не може безвъзвратно да се изтрива нищо. Всяка изтрита номенклатура може да
се възстанови от оператора на системата и да се продължи нейното използване. Когато стока
или контрагент е маркиран като изтрит, информацията в старите справки не се нарушава.





Изтрити стоки – списък от всички изтрити стоки. Стоки, които вече не се използват.
Изтрити контрагенти – справката показва всички изтрити контрагенти. Контрагенти,
които вече не се използват.
Изтрити оператори – справката показва всички изтрити оператори. Оператори, които
вече не се използват.
Изтрити автомобили – справката показва списък от всички изтрити автомобили.

Поддръжка
 Интернет връзка с консултантите на Янак Софт – модул за осъществяване на директна
връзка с консултант.
 Регистрационна информация – показва списък от регистрирани работни станции на
избрания търговец.
 Клиентски профил – чрез този профил се определят регистрираните компютри, които
работят с програма Янак.
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СНП
Системен номер на продажбата – номер на продажба, който е валиден за програма Янак. Тази
номерация е отделна за всеки обект. Системният номер се състои от три отделни части.
Примерен системен номер 001-10-0000000001
СНП се създава след като документа се приключи, като до този момент полето в справка НАП
е празно.
Първи сектор от системния номер – 001 – трицифрен код на обект.
Продажби за един обект може да се правят от различни компютри, които са отдалечени
един от друг. Пример: единият компютър се намира в офиса на фирмата, а другият е в
магазина. Двата компютъра са свързани чрез модул трансферен сървър и работят с обща
база данни. Така те ще генерират документи за продажба, като от всеки компютър ще се
генерира различен системен номер – 001 за първия компютър и 002 за втория.
Втори сектор от системния номер – двуцифрен код – този код съдържа информация за вида
документ. В модул Справки НАП, документ за продажба се отбелязват с цифрата 10, 11, 12, 13,
15, както са описани по-долу.
0000000001 – уникален пореден номер на документа за системата. Този номер е индивидуален
за всеки обект.
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Продажби
В този модул се регистрират продажбите. За да може да се ползва модула е необходимо той да
бъде свързан с фискален апарат.
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЗ МОДУЛ ПРОДАЖБИ В ЯНАК ПРО
Документи, които се създават през модул продажби се делят на два основни вида,
помощни документи и документи за продажба.
 Помощните документи не вадят стока от склада, не създават задължения, не оформят
плащания и не издават фискален бон.
За всички документи се създава УНП в момента на тяхното откриване.
Тези документи във вторият сектор на СНП са отбелязани, като първата цифра е 0.
 Документите за продажби са тези, които вадят стока от склада, създават задължение
на клиента, оформят плащане и когато са платени в брой издават фискален бон.
За документите се създава УНП.
Във вторият сектор на СНП са отбелязани, като първата цифра е 1.
Помощни документи:
01 - Проформа фактура и ВОД проформа - не вади стока от склада, не създава задължение на
клиента и не оформя плащане. Не се издава фискален бон. УНП се създава при въвеждане на
първата стока в документа.
03 - Поръчка от клиент - заявка - не вади стока от склада, не създава задължение на клиента
и не оформя плащане. Не се издава фискален бон.
04 - Консигнационен протокол - Изважда стоката от основния склад и я поставя в
консигнационен склад. Стоката в консигнационния склад е обвързана с клиента. Оформя
задължение на клиента, като му увеличава консигнационното салдо. Не оформя плащане. Не
издава фискален бон.
05 - Запазване на стока - Изважда стоката от основния склад и я поставя в склад "Запазена
стока". Не оформя задължение на клиента, Не оформя плащане. Не издава фискален бон.
06 - Начисляване към хотелска стая – в хотелът има два вида начисляване към стая:
a. Начисляване на консумация от мини бар - това е консумация в стаята. При този вид
начисляване продажбата се извършва в самия модул хотел, като се отваря стаята и се
начисляват към нея съответните продажби. В този случай УНП се присвоява от
резервацията.
b. Начисляване от ресторанта на хотела – при този вид начисляване клиента сяда в
ресторанта и си поръчва храна. В края на вечерта той пожелава сметката да му бъде
прехвърлена към стаята и да я плати заедно с престоя. В този случай УНП вече е
генерирано при откриване на продажбата и няма как да се присвои УНП от
резервацията. Поради това, в този случай, продажбата ще има различно УНП от това
на резервацията.
В тези случай на ПОС принтера се печати следния документ:
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И в двата случая фискалният бон ще се издаде при плащане на престоя, където ще
присъстват и продадените от ресторанта стоки и начислените стоки от мини бара.
УНП на документа за начисляване към стая:
Когато се приключи продажбата от ресторанта с начисляване към хотелска стая, този документ има
собствено УНП. Това УНП може да се види, като се влезне в резервацията и се отвори информацията за
начисленията. Това се прави чрез натискане на следния линк:

В екрана се виждат продадените стоки и техните цени. В началото на документа е изписано и
УНП-то на продажбата, така както сме показали на снимката.
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07 – Резервация – Резервиране на стоя през хотелския модул. При създаване на нова
резервация се генерира УНП, което се движи с резервацията до нейното фактуриране и
освобождаване.

Документи за продажба
10 – Разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. продажба в магазин. Вади стока от
склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
11 – Стокова разписка – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от
склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
12 – Фактура и ВОД фактура – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади
стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
13 – Кредитно известие и ВОД кредитно – Документът изисква задължително избиране на
клиент. Връща стока в склада. Оформя плащане към клиента. Ако плащането е в брой или с
карта се издава сторно фискален бон. Когато документът не е платен се оформя задължение
към клиента. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с
фактурата, към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.
14 – Дебитно известие и ВОД дебитно – Документът изисква задължително избиране на
клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава
фискален бон. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка
с фактурата към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.
15 – Сторно разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. сторно в магазин. Документът
се генерира автоматично, като се избере документ разписка и се изкупи стоката от
клиента. Издава сторно фискален бон. По време на изкупуването се отваря прозорец, където се
посочва номера на документа, с който е закупена стоката. Документът присвоява УНП от
документа за продажба.
17 – Фактура за авансово плащане – Документът изисква задължително избиране на клиент.
Това е стандартна фактура, която се използва, за да се получи авансова сума за бъдеща
продажба. За получаване на авансовата сума задължително се издава фактура. Сумата може да
бъде платена по един от всички налични в програма ЯНАК методи - в брой, с карта, по банка и
др. При приключване в брой или с карта се издава фискален бон. Когато се приключи по банка
не издава фискален бон. Във фактурата се попълва свободен текст - например : „Авансово
плащане за стока …“. Попълва се и размера на предплатената сума.
В последствие, при създаване на фактура за окончателната продажба, програмата автоматично
въвежда ред с отрицателна стойност, която стойност е равна на авансово платената сума, но не
по-голяма от сумата на новия документ. По този начин се намалява общата стойност на новия
документ и стойността на фактурата е само разликата.
18 – Възстановен аванс – кредитно – Документът изисква задължително избиране на клиент.
Това е стандартно кредитно известие, което се издава само, ако по някаква причина е
необходимо да се върне на клиента авансово платената сума. За целта в продажбите се избира
този вид документ. Отново с въвеждане на свободен текст се посочва причината за издаване
на документа и се попълва върнатата сума. Посочва се и номер на документ, към който се
издава кредитното. При приключване на документа в брой, се изваждат пари от касата на
оператора. Печати се сторно бон на фискалния апарат и се приспада от салдото за авансово
плащане.

ВИЗУАЛНИ НАСТРОЙКИ НА МОДУЛ ПРОДАЖБИ
Независимо от вида на обекта, програмата е една и също, и чрез визуалните настройки на
самия модул продажби се определя вида на екрана. Чрез комбинация от настройки всеки
търговец може сам да избере кои функции, бутони или метод на приключване да са активни на
съответния компютър.
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За по-голямо удобство при първоначално настройване на програмата, има няколко
предварително дефинирани визии на екрана за продажби. В общи линии визиите се разделят
на:
 визия за магазин;
 визия за ресторант;
 визия за търговия на едро;
 визия за търговски обекти.
Всеки търговец сам определя, коя е удобната за него визия.
Независимо от избраната настройка, работата на програмата, приключването на документи,
фискалните възможности, плащания, както и всички функции свързани със създаването и
описването на документи са едни и същи.

ФУНКЦИИ В МОДУЛ ПРОДАЖБИ
Изход от модул продажби.

Отваря модул за плащане по документи. От тук се погасяват задълженията
на клиентите, като се посочва точно, по кой документ се плаща.
 Когато се плаща по документ, който е приключен по начин, за който
задължително се издава фискален бон, какъвто е случая с наложен
платеж, то при плащането на този документ няма да се издаде
фискален бон. В този случай, ако към системата има свързан
фискален апарат, програмата автоматично ще създаде бон за
служебно въвеждане на суми в касовия апарат. Това се прави, за да
се изравнят реалните пари в сейфа на оператора и наличната сума в
касовия апарат.
 Когато плащате по документ, който е приключен с плащане по
банков път и за него не е издаден фискален бон, то програмата
автоматично ще издаде фискален бон за него.
Този бутон отваря справка, която е филтрирана по избрания клиент и
показва неговите документи.
Отваря екран, където се създава нова заявка за доставка на стока. Тази
заявка не е свързана с клиентите, но е поставена в модул продажби, за да
може операторите бързо и лесно да заявят необходимата им стока. Тя е
предназначена за поръчка на стоки от централен склад или от доставчик на
фирмата. Документите за направени заявки се виждат в справката
„Протоколи за заявка”.
Този бутон отваря справка за направените поръчки от клиенти. Тук се
показват поръчките, които са направени през интернет магазина или са
създадени през модул продажби. През модул продажби може да създадете
такъв документ, като се използва вид на документ „Поръчка от клиент –
заявка”.
Когато има неизпълнена заявка, бутона започва да мига. След като
отворите справката, може с един клик на мишката, да ги заредите за
продажба. Стоките се зареждат в продажбите, от където по стандартен
начин се продават.
Този бутон отваря справка, която показва, избрания контрагент, какви стоки
е взел на консигнация. Консигнацията не е документ за продажба, той е
документ за отговорно пазене. При предоставяне на стока на консигнация,
стоките се прехвърлят в консигнационен склад, който е свързан със
съответния клиент. По този начин се знае, точно от коя стока и колко
бройки има на склад при клиента. Когато клиента продаде част от стоките,
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тогава през тази справка, се посочва стоката и се зарежда в нов документ за
продажба, като се продава по стандартен начин.
В случай, че клиента желае да върне стоката, то чрез този екран, в графата
„За връщане”, се попълва от коя стока, колко бройки се връщат. Стоките се
връщат в основния склад и се намаля задължението на клиента.
От тук операторите имат бърз достъп до няколко вида справки.
Справка продажби по документи, Главна справка.
Това е мястото където се фактурират продадени стоки. Ако стоката е
продадена само с фискален бон или е продадена с документ различен от
фактура, то от тук може да намерите документите и да ги фактурирате. С
една фактура може да се фактурират неограничен брой документи.
Еднаквите стоки в отделните документи ще бъдат събрани и обединени в
една фактура.
Фактурите които се създават от този модул се наричат „Свободна фактура”.
Тези фактури не вадят стока от склада, не оформят плащане, не оформят
задължение. За тях не се издава фискален бон, защото няма плащане към
момента на издаване. Тези фактури се виждат в справката с наклонен
шрифт. В програма справки НАП са отбелязани във втория сектор от
системния номер с цифрата – 02.

Изпращане на документи на имейл.
За да се изпращат автоматично през продажбите документи трябва да се
направят следните настройки:
 E-mail от който се изпращат документите;
 E-mail, в който клиента ще получава фактурите – записва се в
картона на клиента.
 В картона на клиента трябва да се включи
настройката „Автоматично генериране на документи
в Excel формат” или „Автоматично генериране на документи
в PDF формат”
 В продажбите трябва да се включи настройката – „Инструменти“
-> „Настройки“ -> „Разширени“ ->„Автоматично изпраща
документи на e-mail.
 При така направените настройки, когато изберете клиента в
продажбите и му приключите документа, програмата
автоматично ще създаде екселски или PDF файл съдържащ
стоките и ще го изпрати на клиента.
Колектор на данни – импорт на стоки от хенди.
Хендито се използва за да се създаде протокол със списък от стоки, които
стоки може да се заредят в всеки модул на програмата. В кой модул ще се
използва протокола зависи от текущите нужди на търговеца.
Чрез хендито се набират списък от стоки, който най-накрая се записва в
базата данни като протокол от колектор на данни. Този протокол може да
се използва от всички модули на програмата.
 Най-често в магазините хендито се използва, за да се създаде
списък от стоки, на които им липсва стелажен етикет. По този начин
оператор събира тези стоки и създава протокола. След това отива на
компютъра, отваря Етикетния модул на програмата, отваря модул
Колектор на данни и зарежда съответния протокол. Така лесно
печати липсващите стелажните етикетите.
 Други масови случай, в които се използват протоколите от хендито
са когато се правят ревизии. В хендито се набира цялата наличност в
обекта, след което се приключва и се създава нов протокол. В модул
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Ревизия на програма Янак се отваря модул Колектор на данни и се
зарежда съответния протокол. Програмата изчислява липсите и се
приключва документа, като се създава нов протокол за ревизия.
 Хендито се използва за приемане на стока от доставчик.
Приемчикът сканира цялата получена стока и приключва документа,
като се създава протокол за модул Колектор на данни. В модул
доставки на програмата има бутон „Колектор на данни”, чрез него
се намира съответния протокол, зарежда се в доставките, от където
се оформят цените и се заприходява стоката в обекта.
 През модул продажби също може да се зареди протокол от модул
Колектор на данни. Когато през модул продажби се отвори модул
Колектор на данни и се избере един от протоколите, то програмата
автоматично в този момент ще създаде нов УНП по схемата,
посочена на страница 5.
Този бутон отваря стандартния калкулатор.
Този бутон отваря екран, където се въвежда процент отстъпка. По този
начин се прави отстъпка на всички стоки, които са въведени за продажба.
От тук се правят всички фискални отчети, като Z-отчет X- отчет, месечен
отчет и т.н.
Плащане чрез ваучер за храна.
Вижте по-долу урок приключване на продажби.

Плащане чрез ваучер за подарък.
Вижте по-долу урок приключване на продажби.

Чрез този бутон се активира плащане с карта.
Вижте по-долу урок приключване на продажби.

Чрез този бутон се активира плащане в брой.
Вижте по-долу урок приключване на продажби.

Бутон за приключване на продажба в брой на отложено плащане.
Вижте по-долу урок приключване на продажби.

Самоотчет на оператор. От тук всеки оператор, който има позволен достъп
до тази функция ще може сам да се отчете. Използва се в обекти, където
управителите нямат възможност ежедневно да нулират касите на
продавачите. Самоотчетът ще нулира парите в касата на оператора и ще
извади автоматично Z отчет на фискалния апарат.
Проверка на цена – При натискане на този бутон ще се отвори прозорец,
където може да проверите цената на търсената стока. Сканирайте баркода
на стоката и в прозореца ще видите името на стоката и продажната цена.
Активиране на клиент чрез използване на клиентска карта.

Въвеждане на процент отстъпка.

+1 – бутон за добавяне на още една бройка от последно въведената или
добавяне на още една бройка от посочената на екрана стока.

35

Изтриване на ред от документа.

Търсене на стока по име. След като намерите стоката, може да я заредите
за продажба. Този прозорец може да отворите и чрез клавиша F4 от
клавиатурата.

В този екран са показани полетата за търсене на стока. В продажбите може да търсите стока по
име, по код, по баркод или по каталожен номер. Когато намерите стоката тя ще се изпише в
съответните полета. В поле „Количество” въведете желаното количество и натиснете Enter.
Стоката ще се въведе в таблицата за продажба.

В това поле се вижда склада, от който ще се извадят стоките. В един документ може да се вадят
стоки само от един склад. Когато е включена тази настройка, може за всеки документ да
сменяте склада.
Може предварително да фиксирате склада и от настройките на продажбите да изключите
полето.









Вид документ - определя вида на документа – Разписка, фактура, стокова и др.
Начисли ДДС в документа - тази отметка е включена по подразбиране. За определен
документ може да извадите ДДС от документа като изключите настройката.
ВОД - ако продажбата е за страни от ЕС, включете чека ВОД. Програмата ще извади ДДС
от документа и ще разпечати документа с английски шаблон, като цените на стоките ще
се преобразуват автоматично в евро.
Дата на документа – за всеки документ има четири дати.
o Дата на създаване – това е датата, на която е въведена първата стока за
продажба в документа, т.е. дата на отваряне на сметката.
o Дата на запис – това е датата, на която е приключен документа.
o Дата на документа – това е счетоводна дата на документа. Използва се от
фирми, които въвеждат продажбите на компютър, който се намира в
счетоводството. По този начин счетоводителят посочва действителната дата, на
която е продадена стоката.
o Дата на падеж – това е датата, на която най-късно трябва да бъде платен
документа.
Валута – от тук може да смените валутата на документа. Независимо каква валута ще се
избере, то сумите на документа след неговото приключване, ще се преобразува в
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основна валута лев. Салдото на клиента ще се запази във валутата, в която е избрана от
тук. По този начин не се получава разминаване в задълженията от валутните разлики.
Курс – ако смените валутата, от тук може да определите и нейния курс.

В това поле се избира клиента за документа.




Салдо – показва салдото от отложено плащане.
Авансово плащане – показва какви пари клиента е платил авансово за бъдещи покупки.
Бонус точки- показва какво количество от бонус точки има в картата на клиента.

В тези полета се попълват допълнителни данни за клиента.




Лице получило стоката – това е служителят на клиента, който е получил стоката.
Обект на клиента – всеки клиент може да има неограничен брой обекти и от тук се
определя за кой обект е продажбата.
Адрес на обекта – това поле е свързано с горното и показва, какъв е адреса на обекта.

Тези две полета се попълват, за да се вижда в справките, кои служители са участвали за
осъществяването на сделката. Търговският представител е лицето взело поръчката, а пласьорът
е лицето закарало стоката. По този начин, в края на месеца може да се оформят
възнагражденията.
Полето „Пласьор” се използва и за куриери. Когато приключите продажбата с „Наложен
платеж” или с „Пощенски паричен превод”, ще се отвори екран, където ще изберете
съответния куриер. По този начин ще се знае, кой куриер дължи парите за продажбата.

Тези полета се използват от автосервизните фирми.
 Сервизна карта – този бутон ще отвори справка за създадените сервизни карти. В
сервизните карти се попълва информация за автомобила и необходимия ремонт. В
сервизната карта се съхраняват и изписаните резервни части, които ще бъдат
продадени при приключване и плащане на сервизната карта.
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Автопарк – отваря справка за автомобилите, които са били на ремонт в сервиза.
Сервизна карта N – в това поле, когато се зареди за продажба една сервизна карта, в
това поле се вижда нейния номер.
Автомобил – в това поле се вижда номера на ремонтирания автомобил.
Забележка, Описание, Констатация, Ремонт – в тези полета се вижда всичко, което е
описано в сервизната карта от сервизните специалисти.

В долната част на екрана има страници с допълнителна информация за продажбата.

Серийни номера
Когато се продават стоки, за които се издава гаранционна карта и имат сериен номер, тук се
попълват серийните номера на стоките. Тези номера ще се разпечатат в гаранционната карта.

ЗАБЕЛЕЖКА
В това поле се попълва забележка, която ще се разпечати в документа на клиента. Освен това
забележката ще се вижда в справките по документи и ще може да се търси по нея.

ОПАКОВКИ
Тук се вижда общия брой на продаваните опаковки. Използва се от търговците на едро.
Програмата показва общия брой продадени кашони, общия брой каси, общия брой стекове
цигари и т.н. Тази информация се печати и в документите при включени определени
настройки.
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АМБАЛАЖ
Тази функция се използва от търговците на едро. Когато продавате стока, която е поставена в
оборотен амбалаж, както са бирите. Позволява проследяване на наличния амбалаж във всеки
клиент. След като сте направили предварително настройки на всяка стока, когато я продавате,
тя автоматично ще попълни в тези полета количеството на изнесения амбалаж.

СМЕТКИ
В този екран може да създадете неограничен брой сметки. Тези сметки се използват, за да
може да наберете поръчките на отделни клиенти и да ги държите набрани дълго време, докато
дойде момента на самата сделка. Както сме показали на снимката, с червен цвят се виждат
сметките в които има набрана и неприключена сметка. Вижда се и името на клиента.
Въвеждане на стока за продажба във визия за търговия на едро.

 Баркод – в програма ЯНАК няма разделение между код на стоката и баркод. В картона
на стоката има таблица за описване на баркод на стоката, където може да въведете
неограничен брой кодове и по всички може да търсите.
 Име - в това поле може да търсите стоката по име.
 Налично – тук се вижда наличното количество от избраната стока.
 К-во – тук се попълва желаното количество. Точно в това поле е разликата с визията за
„Търговски обект. След като попълните количеството, натиснете Enter и ще преминете в
следващото поле, където ще определите дали продавате бройки или стек.
 Цена – в това поле се попълва продажната цена за единица бройка.
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 Цена без ДДС – ако желаете да попълвате цените без ДДС, включете тази настройка.
Тази настройка няма да премахне ДДС от документа, а само ще Ви позволи да
попълвате цените без ДДС. В самата продажба стоките ще влизат с начислено ДДС.

В продажбите екрана ще изглежда по следния начин.

Продаваме в единичното количество 24 бр. и програмата ни показва, че това са 3 кашона и 2,5
кв. м. Може да работите с всяко едно от полетата, като другите ще се преизчислят
автоматично. Под всяко от количествата се вижда цената, която е изчислена за една единица. В
нашия случай, за една плочка цената е 12 лв., за един кашон е 96 лв., а за един квадратен
метър е 115,20 лв.
ВИЗИИ В МОДУЛ ПРОДАЖБИ
РЕСТОРАНТ

Тази визия се използва преди всичко от ресторантите. Тук са изведени на екран найнеобходимите бързи бутони за работа с програмата, като е създадена възможност да се
подреди на екрана и номенклатура от стоки за директни продажби чрез използване на тъч
скрин монитор. Допълнително е наличен екран за избор на маса.
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МАГАЗИН

Тази визия се използва преди всичко от магазини за търговия на дребно. Тук са изведени на
екран най-необходимите бързи бутони за работа с програмата, като е създадена възможност
да се подреди на екрана и номенклатура от стоки за директни продажби чрез използване на
тъч скрин монитор.
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ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Тази визия се използва масово от търговци, които не са стандартен магазин или ресторант. Тук
търговецът има много повече възможности за обработване на предварителните документи за
продажба. Създадени са бързи бутони за достъп до по-специализирани модули, като
фактуриране, плащане на стари документи, консигнация и др.
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО
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Разликата между тази визия и предната е, че при тази визия търговците на едро могат да
избират дали продават стоката на бройка или на кашон. В зависимост от техния избор се
зарежда съответната продажната цена.
Магазин – търговия за фаянс и теракот

Специализирана визия за магазини, които продават фаянсови плочки и теракот. Предимството
при използване на тази визия е, че плочките може да се продават на бройка, на квадратен
метър или на кашон.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА
В програма ЯНАК няма възможност предварително да се определят видовете плащания, те са
фиксирани и от настройките на модул продажби се определя, кои методи на приключване да
са активни на съответния компютър.
Има различни методи за приключване на продажба.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА В БРОЙ

В лявата част на екрана се виждат бутоните за активиране на различните методи на плащане. В
този случай сме показали приключване на стандартна продажба в брой, с избран клиент. В
полето „Сума” се вижда дължимата сумата към документа. В полето платено въведете
получената банкнота и програмата ще Ви изпише размера на рестото. Автоматично се издава
фискален бон за цялата сметка.
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ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

За да се оформи частично плащане, задължително трябва да има избран клиент, като по този
начин остатъкът от стойността на документа ще остане в задължение на клиента. Частично
плащане се получава, когато по документа се плати само една част. За да стане това трябва да
изберете метод приключване „В брой”, в полето платена сума се попълва размера на
получената сума, както е показано на снимката – документът е за 169 лв., платени са 69 лв. и в
салдото на контрагента остава задължение -100 лв.
В този случай програмата издава фискален бон само за сумата, която е платена. Фискалният
бон съдържа УНП, което е същото като УНП на документа. Тъй като плащането е частично, във
фискалният бон се изписва „Плащане по документ № ХХХХХХХХХХ ”.

ПОГАСЯВАНЕ НА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БРОЙ
Погасяване на стари задължения в брой може да се направи по два начина:
1. Погасяване на задължение през модул продажби
За да погасите задължение на клиент
през модул продажби, трябва в
продажбите да няма заредени стоки, да
изберете клиента и да маркирате метод
на приключване – В брой. Ще се отвори
прозорец. Където се виждат всички
неплатени или частично платени
документи. В полето „Платено” се
въвежда платената от клиента сума и
програмата автоматично ще я разпредели
платената сума по документите.
Програмата ще издаде по един фискален
бон за всеки документ.
При този метод на плащане, ако не се
изплаща цялото задължение, операторът
не може да избира документа, по който
се плаща. Програмата ги изплаща по
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метода на първи входящ.
2. Погасяване на задължения през модул каса – Когато операторът е необходимо да
определи конкретно, по коя фактура се плаща, то тогава се използва метод на
изплащане на неплатени документи през модул Каса.

При този метод в полето „Сума за плащане” на съответния ред на документа се попълва
желаната сума за плащане. Програмата ще издаде фискален бон, който ще е равен на
платената сума. Ако се плаща по повече от един документ, програмата ще издаде по един
фискален бон за всеки документ.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
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Когато документът се приключи по банков път, задължително преди това трябва да има избран
клиент. Документът остава като неплатен. Увеличава се задължението на клиента със
стойността на документа.
За този документ не се издава фискален бон.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Приключването с кредитна карта е от групата на безналичните плащания. Те биват:
Плащане с кредитна карта – това плащане е идентично на плащането в брой. На фискалния
апарат документа се записва като плащане с карта. Може да се плати частично с карта и да се
доплати разликата в брой, както е показано на снимката, тогава във фискалния апарат ще се
отчете едната част като платена в брой и другата с карта.
Плащане с дебитна карта – работи по идентичен начин, като плащане с кредитна карта.

ПЛАЩАНЕ С ВАУЧЕР
Плащане с ваучер за храна - това плащане се използва от фирмите, които приемат ваучери за
храна. Плащането е идентично с плащането в брой. Издава се фискален бон, като плащането се
отбелязва в раздел „плащане с чек”
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Възможно е да се използва смесено плащане, така както е показано на снимката. Една част от
сметката да се плати с ваучер, а останалата част да се доплати в брой или с карта. В този случай
във фискалният бон плащането също ще бъде отразено смесено.
Плащане с ваучер за подарък – за да се използва този метод на плащане, трябва в базата да
се създаде стока – Ваучер за подарък, която е с примерна цена 50 лв. Когато клиент пожелае да
закупи ваучер за подарък, му се продава тази стока. За продажбата се издава фискален бон.
На по-късен етап, когато клиента желае срещу стойността на този ваучер да закупи стока от
магазина, продавачът избира плащане с ваучер за подарък. Програмата автоматично ще
въведе отстъпка в документа, като размерът на отстъпката ще е равен на стойността на
ваучера. Издава се фискален бон, в който ще са изписани стоките и в долната част ще е
извадена отстъпката от ваучера за подарък.
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ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Наложен платеж се използва, когато се продава стока, която се доставя до клиента. В този
случай парите ще се изплатят не от клиента, а от куриера.
При приключването се избира пласьор, който ще занесе стоката. По този начин парите влизат
като задължение на пласьора. За този вид плащане се издава фискален бон. За да не се търсят
пари в касата на продавача, бонът се приключва с метод на плащане - Наложен платеж. Този
параметър във фискалният апарат, трябва предварително да е настроен през настройките на
програмата – „Настройки за допълнителни плащания”.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ С ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

Този вид плащане е идентичен, като плащането с наложен платеж, но с тази разлика, че за
документа не се издава фискален бон. Отново се избира куриер, към който се прехвърля
задължението от продажбата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЧИСЛЯВАНЕ КЪМ СЕРВИЗНА КАРТА

Този метод на приключване се използва от автосервизите. Предварително трябва да е
създадена сервизна карта в модул „Автосервиз”. Обикновено по-големите сервизи разполагат
със собствен магазин за резервни части и когато приемчикът получава резервни части от
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магазина, които ще се вложат в ремонта на автомобила, то през модул продажби се набират
частите и се приключват по този метод. Така в сервизната карта се натрупва общо задължение
и когато се издаде автомобила, ще се направи окончателна продажба с издаване на фактура и
фискален бон на всички услуги и резервни части, които присъстват в сервизната карта.
Когато се приключва документ с плащане към сервизна карта не се издава фискален бон,
защото все още няма извършено плащане.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЧИСЛЯВАНЕ КЪМ ХОТЕЛСКА СТАЯ

Този метод на приключване се използва от хотелите. Когато гост на хотела прави покупки от
магазина или ресторанта на хотела, може да пожелае сметката да му се прехвърли към стаята.
В тази случай се избира приключване към хотелска стая. Стоките се натрупват като задължение
към стаята и ще бъдат продадени и фискализирани когато се плаща престоя. При приключване
на документ с плащане към хотелска стая не се печати фискален бон, защото още няма
плащане. На ПОС принтера се печати документ – Разписка за приключване към хотелска стая,
който изглежда по следния начин:
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ПРИКЛЮЧВАНЕ В БРОЙ С ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Отложено плащане се оформя, когато документът не е платен. Това може да се направи по два
начина.
 Избира се приключване в брой и в полето „Платено” се попълва сума – 0 лв..
 Избира се приключване, като се използва бутон „Отложено плащане”. Този бутон е
създаден, за да може да се ограничат продавачите, да не могат погрешка да направят
отложено плащане. Има настройка в програмата, която определя, че отложеното
плащане може да се осъществи само, ако документът се приключи чрез този бутон.
За документ приключен с отложено плащане не се издава фискален бон.

ПРИКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗНОС
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Приключване на продажба чрез използване на метод „Разнос” се използва от търговците,
когато стоката се доставя до обекта и тя ще бъде платена в брой. В този случай търговецът
издава фискалният бон при издаване на документа, но в програмата се записва, че документа е
платен чрез Резнос. за нея е необходимо да се издаде фискален бон въпреки, че документът
още не е платен. Във фискалният апарат продажбата се записва с параметър на плащане
„Разнос”. По този начин, при проверка на касовата наличност проверяващият може да види,
каква част от продажбите е в брой и каква е с разнос.

Бонус точки
Бонус точките генерират отстъпка в документа. На база на предварително направени покупки,
бонус точките се натрупват в картона на клиента. Чрез тях той може да си намали цената на
бъдеща покупка. Програмата издава фискалният бон, в който се изписва общата сума на
документа и допълнителен ред, в който се изписва „отстъпка от бонус точки – хх,хх лв.”.
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МОНИТОР ЗА ПОРЪЧКИ
Модулът е предназначен за работа в заведения и обекти, където е
необходимо да се изпраща информация за ястията и стоките, които
трябва да бъдат приготвени и издадени. Използва се най-вече в
ресторанти и заведения за бързо хранене, но може да се внедри и в
други видове търговски обекти.
Модулът може да замени напълно кухненските принтери в заведенията,
като използването носи допълнителни екстри относно работата в
обекта. Например, направените поръчки за кухнята ще се показват на
екрана и когато бъде издадено определено ястие ще се маркира, като
изпълнено. Може да се следи, за колко време е приготвена всяка
поръчка.

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ
Етикетният модул е предназначен за печат на стелажни етикети и етикети за самата стока. В
етикета може да се печати пълната информация за стоката, както и нейния баркод. Удобството
е в това, че информацията се тегли от базата данни, като тя е записана предварително в
картона на стоката.

В етикетния модул се въвеждат стоките, за които ще се печатат етикети и се натиска бутон
печат.
Чрез бутон настройки се отваря прозорец за настройване на модула.
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Етикетния модул има четири режима на работа – Стандартна визия, КЕС – Самообслужване,
КЕС – Компютърна етикетираща система и КЕС – везна Bizerba.
Стандартна визия се използва най-често от магазини и борси. При нея оператор избира стоката
като я търси по код или баркод, и посочва колко етикета желае да се отпечатат.
КЕС -Самообслужване е визия, която се ползва в магазините, където клиентите сами мерят
стоката и печатат етикет, чрез който се маркира стоката на касата.
КЕС – Компютърна етикетираща система се използва в магазини и борси, където оператор
мери стоката на везна и печати етикет, чрез който на касата се маркира и продава стоката.
КЕС – везна Bizerba – визията се използва, като се инсталира програма ЯНАК във везна Bizerba и
се използва за мерене на стока и печат на етикети, чрез които стоката се продава на касата.
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ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР
Тази програма се използва за управление на нефискалните принтери.
Чрез принтиращия сървър се осъществява връзката между компютър и принтер. Тази програма
се използва при работа с нефискални – кухненски принтери и матрични принтери. На тези
принтери се печата следните документи:
Печатат поръчки към кухня и бар. Когато се използват матрични принтери се печат документи
фактури, стокови, търговски документи и др.
Програмата се зарежда в долната дясна част на екрана, до часовника.
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Фискален сървър
Тази програма се грижи за връзката и печата на фискалните бонове. Програмата е
предназначена да работи с фискалните апарати одобрени по наредба Н18 от 2018 год.

Създадена е възможност да има основен фискален апарат и резервен. Смисълът на това е
следния: Предварително се настройват и двата апарата, като те постоянно са свързани с
компютъра и са включени към захранването. Когато основния апарат се повреди или по
някаква причина програмата не може да се свърже с него, се прави опит за връзка с резервния
апарат. Ако той е в състояние годно за работа, програмата може да създаде нов документ или
да издава фискалния бон на него. По този начин се осигурява непрекъсваемост на работата.
Фискалните апарати може да се свържат към компютъра чрез Com Port или чрез LAN.
Фискалният сървър се грижи да получи сигналите от програмата и да ги изпрати към
фискалното устройство, като този сървър осигурява възможност с фискалното устройство да
работят повече от един компютъра. Фискалният сървър се грижи да подреди на опашка всички
получени заявки за печат и при получен сигнал от фискалното устройство за създаден фискален
бон, той позволява на програма ЯНАК да приключи продажбата.
Фискалният сървър се стартира и се вижда до иконата на часовника.
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Трансферен сървър
синхронизиране на бази данни
Основното предназначение на този модул е да синхронизира продажбите и всички останали
документи в две или повече бази данни.
Този модул не може да се стартира, ако компютърът не е сървър и на него не се съхраняват
базите данни.
В кои случаи се използва тази система:
 Използва се, за да се осигури резервен компютър в обекта с актуална база данни. Този
компютър ще се използва за сървър в обекта, когато основния сървър се повреди. По
този начин се осигурява непрекъсваемост на работата.
Вижте следващата примерна схема.

При така посочената схема, базите данни на двата сървъра сe синхронизират през определен
интервал от време, което гарантира, че при изгаряне или завирусяване на основния компютър,
данните ще ги има в резервния. Касовите компютри автоматично ще продължат да работят с
базата данни на резервния компютър – Сървър 2.
При повреда на основния компютър е възможно е да се загуби малка част от информацията,
като загубата ще е най-много за 2-3 минути, т.е. от времето на последното синхронизиране да
момента на настъпване на повредата.


Друг случай, в който се използва трансферния сървър е, когато базата данни от обекта
се синхронизира с базата данни в централен офис на фирмата.

Нека да разгледаме същата схема, но в този случай ще имаме допълнителен компютър, който
се намира в централния офис на фирмата. Вижте следващата схема.
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На тази схема базата данни от Сървър 1 се синхронизира с два компютъра – Сървър 2 и
Сървър 3. По този начин освен резервен сървър в обекта имаме и компютър в централния
офис на фирмата, в който има цялата база данни. Това осигурява възможност на
ръководството на фирмата да работи без да пречи или натоварва компютрите в самия
обект и освен това създава огромна сигурност на данните, като ги защитата от загуба при
вируси или срив на хардуера.


Друг случай, в който се използва трансферния сървър е, когато няколко обекта работят с
обща – единна база данни. В този случай базите от всички обекти се синхронизират в една
обща база, в централен офис. Така в базата данни ще са налични документите от всички
обекти.
На следващата схема са показани два обекта, във всеки обект има по 5 компютъра. В
обектите се използва схемата за резервен сървър. Двата обекта работят с обща база данни
и я синхронизират чрез централен компютър.
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Кога е добре да се работи с единна база
С единна база е добре да работят верига от малки и средни магазини, които продават едни и
същи стоки на едни и същи цени и оперират с една и съща фирма. При работа с една обща база
всички обекти виждат една и съща номенклатура, но с различна наличност по отделните
складове. Т.е. въвеждане на нова стока или нов контрагент се прави само един път и това ще се
отрази във всички обекти. Корекция на цената се прави също един път и тя се променя за
всички обекти. Справките може да се правят обобщени за всички обекти или разбити по
отделни обекти.
Когато е пуснат да работи модул Трансферен сървър, то неговата икона се вижда до часовника
в долната част на екрана.

Отварянето на модула става, като го посочите с десния бутон на мишката и изберете менюто
Покажи.
Нека да разгледаме обектите на една фирма, като всеки обект работи в самостоятелна база,
тоест базите на магазините са независими една от друга. Вижте следващата снимка.

На тази снимка е показан трансферния сървър в централния офис на фирмата. Тук се събират
всички бази данни от различните обекти. В лявата част се виждат базите с данни, които са
включени в трансфер, т.е. в компютъра може да има много бази, но само част от тях да са
включени в трансфер. За справка на наличните бази данни в компютъра, отворете модул ЯНАК
СТАРТ или СПРАВКИ НАП и там ще видите всички налични бази данни. В посочения случай, в
трансферния сървър има общо четири бази – Магазин 1, Магазин 2, Магазин 3 и Магазин 4.
Това означава, че всяка една от тези бази, синхронизира данни с един или повече компютри.
На снимката е посочена базата данни на Магазин 2. Когато е посочена базата, то в дясната част
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на екрана, в таблицата ще се покаже списък от компютри, с които тази база се синхронизира. В
случая посочен на горната снимка се вижда, че базата се синхронизира с два компютъра, тоест
използва се единна база в два обекта. Единият е назован Магазин, а другият Офис.

Метод на синхронизиране
Трансферният сървър може да синхронизира през интернет неограничен брой бази данни, като
така централизирано се управляват и контролират всичките обекти на фирмата.
За да работи синхронизирането е необходимо да се направят предварителни настройки на
системата. Необходимо е компютрите, на които ще се пусне модул трансферен сървър, да се
определят като отделни точки на синхронизиране. Прието е тези точки в програмата да се
наричат офиси. Предварително трябва да се определи, коя точка на синхронизиране, кой
номер офис ще бъде. Номерацията на офисите и от 1 до 255
Синхронизирането на данните се осъществява чрез директен достъп до насрещната база данни
или чрез файлов трансфер. Методът на синхронизиране зависи от това дали в обекта има
статично IP. Ако до компютъра може да се осъществи директен достъп се използва директния
режим, ако няма директен достъп, тогава се използва файлов трансфер.

Настройка на трансферен сървър чрез директен достъп.
Директен достъп - това е по-често използвания метод на синхронизиране. Когато се използва
директен достъп, програмата осъществява връзка по мрежата със съответната база данни на
насрещния компютър. Ако насрещния компютър се намира на отдалечено място, то трябва да
се подсигури статично външно IP или да се изгради виртуална частна мрежа.
От настройки за директен достъп на модул трансферен сървър се отваря следния прозорец:

На този екран, в лявата част се определя кой е текущия офис, например офис 1.
В дясната част, в полето офис се определя офиса на насрещния компютър, например офис 2
В полето IP се въвежда мрежовия адрес на насрещния компютър.
В полето път до базата данни се изписва точния път до базата на насрещния компютър.
Това са необходимите настройки за да работи системата.
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Настройка на трансферен сървър чрез файлов трансфер.
Файлов трансфер - Когато се използва файлов трансфер, файловете се прехвърлят през
интернет, като се използва FTP Server. Файловете се създават на определен интервал от време
и в тях се записва копие на всички нови документи, които са създадени в работната база данни.
От настройките за файлов трансфер на модула се отваря екран, който изглежда по следния
начин:

Изписва се адреса на FTP server, който служи като портал за прехвърляне на архивите.
Въвежда се потребителско име за достъп до FTP server;
Въвежда се парола;
Посочва се папка, която предварително е създадена в ftp сървъра, в която се записват
архивите.
Файловете се изпращат до тази папка, от където другият компютър ги получава. След като
файла се получи на отсрещния компютър, данните от него се добавят към другата база и по
този начин двете бази стават идентични.
Офис настройки
На следващата снимка е показан екрана за настройки на офисите – точките на синхронизиране.
В този случай има само две точки на синхронизиране.
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Синхронизиране на бази данни
Тази настройка се използва, когато фирмата има няколко обекта, които работят със
самостоятелна база данни, но номенклатурата от стоки и контрагенти трябва да е една и съща.

Тук се добавят базите данни, които ще синхронизират помежду си само стоките и
контрагентите. По този начин, когато се създаде нова стока в една от базите данни, то
трансферният сървър ще я прехвърли към другите бази данни.

Печат на документи
Тази настройка се използва за да може, когато трансферният сървър получи документ поръчка
– заявка от клиент, автоматично да изпрати команда за печат на документа към принтера.
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Когато се включи настройката за печат, то за всеки получен през трансфера документ за
поръчка ще се активира неговия печат.

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Персоналът на фирмата се въвежда през модул Личен състав.

В този модул се вижда списък от всички служители, като през картона на всеки служител се
определя неговия достъп до програмата. Всяка промяна в достъпите на оператора се записва и
се показва в програма - Справки НАП и по-конкретно в справките 18.9.006 и 19.9.007. За да
започне работа всеки оператор трябва да влезе в системата чрез собствен операторски профил.
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Всичко, което оператора прави в програмата се записва с неговия профил. В програмата може
да се проследи всеки един документ, от кой оператор е създаден.
При създаване на оператор е въведена проверка и задължение да се запишат три имена, код,
заемана длъжност, роля в системата. Програмата записва в базата данни всяка промяна.
Подробна информация за това, какво се е случвало с операторите може да се направи в
Справка НАП и по-конкретно в справки 15а и 15б.
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ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА - права присвоявани на ролята на потребителите
В този модул се създават различни шаблони за достъп. Всеки шаблон има собствени
настройки, които определят с точност, до коя част от програмата ще има достъп служителя.

Картона на всеки служител може да се свърже с един от тези достъпи, като по този начин се
определят неговите права.
Един шаблон за достъп може да се обвърже с неограничен брой служители.
Всяка промяна на достъп се отразява и е видима в програма Справки НАП и по-конкретно в
справката 18.9.008 – Таблица – промяна правата на достъпите.
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СПРАВКИ НАП
В програмата е създаден отделен модул, с отделен изпълним файл за справки, който се
изисква от наредба Н-18. Този модул е предназначен за ползване от служителите на НАП.
Модулът се намира в директорията на програма ЯНАК и изпълнимият файл се казва yanaksoft_nap. За модула е предоставен сорс кода.
В случай, че изпълнимият файл е изтрит от компютъра, то когато през програма Янак, се
натисне бутон за стартиране на модул Справки НАП, програмата ще изтегли автоматично от
сървърите на Янак Софт екзето и ще го стартира.
Модулът се отворя през стартиращия модул на програмата – Янак Старт или през самата
програма Янак Про, както е показано на следващите снимки.
ЯНАК СТАРТ

ЯНАК ПРО
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При натискане на бутон Справки НАП, ще се отвори прозорец за влизане в модула:

В прозореца за влизане в Справки НАП има следните полета:
Зареди база данни от Янак Старт – от този списък трябва да посочите базата данни, която ще
анализирате. Тук се виждат всички бази, които са свързани към системата – всички работни
бази данни, както и архивните бази, които се съхраняват на този компютър.
Път до базата данни – в това поле се вижда пътя до избраната база данни (нейното
местоположение в компютъра).
Избор на вид достъп – в това поле се избира оператор, чрез който ще се влиза в програмата.
Въведени са три възможности за достъп до модула.
1. Нап – одиторски достъп – този служебен достъп има пълни права за четене от базата
данни. Чрез достъпа се виждат всички справки в програма Янак, както и справките в
модул Справки НАП.
Главният администратор на програмата може да променя паролата на този профил.
Паролата на профила се намира в картона на самия главен администратор, в полето
Парола за НАП, както е показано на снимката.
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2. Еднократна парола (изисква се интернет)– чрез тази парола може да се използва
профила на главния администратор. Тази парола всеки път е различна и се генерира
по команда подадена от главния администратор.
3. Парола на главен администратор на базата данни – за влизане през този профил се
използва основната парола на главния администратор.
Изпълнимият файл (exe) на тази програма се намира в директорията, където е инсталирана
програмата и се казва yanaksoft_nap.exe.

В горната част на екрана има списък от справки. Изберете желаната справка и натиснете
бутон „Обнови“.
Подредбата и номерирането на справките е така, както са описани в наредба Н-18.
В горната част на всяка справка има филтри.
ДАТА– Справката в този модул показва всички видове документи – продажби, заявки,
отворени и неприключени сметки и др. Филтрите по дата са обвързани с датата на откриване
на продажбата.
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО ИМ В МОДУЛ СПРАВКИ НАП
Документите за продажби са тези, които вадят стока от склада. Тези документи са
отбелязани в системния номер на документа, като първата цифра е 1.
За по-голяма яснота в справката за НАП, във втория сектор на системния номер на документа
е въведена следната индикация на номерата:
10 – Разписка
11 – Стокова разписка
12 – Фактура и ВОД фактура
13 – Кредитно известие и ВОД Кредитно
14 – Дебитно известие и ВОД Дебитно
15 – Разписка сторно
17 –Авансово плащане – фактура
18 – Възстановен аванс – кредитно
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СПРАВКИ ПО НАРЕДБА Н-18
15а – Въвеждане/промяна на потребителите в софтуера

В тази справка се показват данни за създаване на нови потребители на програмата, както и
промените по техните данни.
Колоните които се виждат са:
Дата на промяна
Извършил действието – оператора направил записа в базата.
Код на оператор – код на новия потребител.
Ново име на оператора – името на новия оператор след създаването му или след
промяната.
 Нов статус – изтрит оператор – в това поле се показва флаг за изтрит оператор. /





забележка – в действителност не може да се изтрие оператор от системата, а само се скрива,т.е.
маркира се като изтрит.Справките не се нарушават. Винаги може да се възстанови изтрит
оператор./

 Нов достъп – показва какъв достъп е присвоен на оператора.
15б – Данни, свързани с действията на потребителите на системата

В тази справка се показват действията на потребителите, като:
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Влизане в системата
Излизане от системата
Сторниране – показва документите, които този потребител е сторнирал.
Анулиране – показва документите, които този потребител е анулирал.
Номенклатура на стоките – показва кога този потребител е създавал или променял
стоки.
 Номенклатура на контрагентите – показва кога този потребител е създавал или
променял данни на контрагенти.
 Номенклатура на потребителите – показва кога този потребител е създавал или
променял данни на други потребители.






18-1 - ТАБЛИЦА - ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

В тази таблица се показват всички документи, които се създават от модул продажби.
Показват се също анулираните, редактираните и отказаните документи, тоест един документ
след като е създаден, той не може да се изтрие и винаги ще се вижда в тази справка. Видовете
документи, които се показват в справката са изброени в предната глава „ВИДОВЕ
ДОКУМЕНТИ.
1. N– пореден номер на ред в справката. служи за прегледност на самата справка.
2. Уникален номер на продажба –УНП се пренася към всеки следващ документ, който се
създава от първия.



Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера – уникален номер на продажба
валиден за системата и съответния офис.

 Код и наименование на търговски обект – пример – „001-Ресторант“, където „001“ е

код на склада в базата данни, а „Ресторант“ е името на склада.
 Дата на откриване на продажбата – дата, на която е въведена първата стока в

сметката.
 Време на откриване на продажбата (час, минута, секунда) – часа, когато е въведена

първата стока в сметката.
 Код на работно място – в програма Янак няма понятие за работно място, поради това

в това поле се попълва името на компютъра, от който е създаден документа.
 Код на оператор – По наредба кода на оператора е 4 цифрен. Тъй като в програма

ЯНАК кода на оператора е 3 цифрен, то в справката преди кода се добавя една нула и
се показва като 4 цифрен код. Кода на главния администратор е 9999.
 Обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.
 Отстъпка – в лв.; – ако към документа е въведена отстъпка, то в това поле ще се вижда

тази отстъпка. Тъй като в програма ЯНАК има 10 продажни цени за всяка стока, и в
самия модул продажби се определя, коя е основната цена на продажби за съответния
компютър, то в това поле отстъпката се съобразява спрямо тази настройка.
o

Пример: Първа продажна цена е 10 лв, втора продажна цена е 9 лв.. В
продажбите е настроена системата да работи по втора продажна цена. Ако
стоката се продаде на 8 лв. то отстъпката ще бъде 1 лв.
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 ДДС – сума – в лв. – ДДС на продажбата се взима от настройката за ДДС на всяка от

стоките. В един документ може да има стоки с различен процент ДДС. В това поле ще
се покаже сбора от ДДС-то на всяка една от стоките.
 Дължима сума по продажбата – в лв. – в това поле се показва задължението към

документа. В тази справка, за задължение се приемат случаите, когато за документа не
е издаден пълен фискален бон. Ако за документа има издаден фискален бон, дори
реално в програмата той да не е платен (случаите на наложен платеж), то в тази
справка той се показва като платен.
 Фактура за продажбата – номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична

информация);
 Фактура за продажбата – дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична

информация);
 Дата на приключване на продажбата – взима се датата в момента на приключване на

документа.
 Време на приключване на продажбата (час, минута, секунда) – взима се часа в

момента на приключване на документа.
 Клиент код (при наличие на въведена информация) – взима се кода на клиента от

картона на контрагента.
 Клиент име (при наличие на въведена информация) – взима се името на клиента от

картона на контрагента.
В тази справка се виждат всички документи от вида:







Отворена и неприключена продажба;
Всички видове документи за продажби;
Кредитно известие – кредитното показва сумите в справката със знак минус. При
кредитно известие, УНП се взима от УНП на фактурата.
Сторно на продажба – връщане на стока от клиент. УНП ще е същото като УНП на
документа, с който е продадена стоката.
Поръчка – Заявка

18.2 - ТАБЛИЦА - ДАННИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРОДАЖБИ



Уникален номер на продажба – УНП



Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;



Дата на откриване на продажбата;



Дата на приключване на продажбата;



Обща сума по продажбата – в лв.;



Дата на плащане – датата на която е платен документа.
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Код на оператор, регистрирал плащането – документът може да е създаден от един
оператор, но да е платен от друг. Тук се вижда кода на оператора, който е направил
плащането.



Платена сума без ДДС – в лв. – Тъй като в един документ може да има стоки с
различен процент на ДДС, за да се получи платената сума без ДДС прилагаме
следната схема: Дели се сумата на документа без ДДС на сумата на документа с ДДС и
се получава коефициент. Този коефициент се умножава по платената сума и се
получава платената сума без ДДС.



ДДС – сума – в лв.



Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера;



Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането. – УНП за документа
може да е издаден от едно фискално устройство, но документа да е приключен и
платен на друго фискално устройство. Тук се попълва номера на фискалното
устройство, на което е направено плащането.

18.3. ТАБЛИЦА – ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

След като една стока е въведена към документ за продажба, тя остава трайна следа,
независимо дали ще се продаде или ще бъде отказана нейната продажба. Ако стоката бъде
отказана от продажба (в програма ЯНАК това става чрез изтриване на ред от документа),
то тя ще се вижда в справката „Анулирани продажби“, която е част от модул ЯНАК СОФТ НАП.
В един документ може да има едновременно продадени и сторнирани стоки. В справка
ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ се показват само продадените стоки.
1. Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
2. Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
3. Код на стоката/услугата – взима се от картона на стоката.
4. Наименование на стоката/услугата – взима се от картона на стоката.
5. Количество – продадено количество.
6. Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв. – тук се показва цената на стоката без
отстъпка и без ДДС. В продажбите има настройка, която определя, на съответния
компютър, по коя от десетте цени се продава. Тази настройка определя, коя е
базовата цена на стоката за този компютър и спрямо коя цена ще се определя
отстъпката.
7. Отстъпка (сума) – в лв.;
8. ДДС ставка;
9. ДДС – сума, в лв.;
10. Обща сума – в лв.
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18.4. ТАБЛИЦА – СТОРНИРАНИ ПРОДАЖБИ

В един документ не може да има едновременно продадени и сторнирани стоки. За де се
направи сторно трябва в нов документ да се въведе стока със знак минус. Отваря се прозорец
за да се посочи номер на документ, чрез който е продадена стоката и програмата присвоява
същото УНП на новия документ, каквото е на документа за продажба.
Кредитно известие – при избиране на документ кредитно известие се отваря прозорец за да се
посочи фактурата по която се прави кредитното.
Таблицата съдържа следните полета:


Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;



Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;



Код на стоката/услугата – взима се от картона на стоката;



Наименование на стоката/услугата – взима се от картона на стоката;



Количество – сторнирано количество;



Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;



Отстъпка (сума) – в лв.;



ДДС ставка;



ДДС – сума, в лв.;



Обща сума – в лв.;



Дата на приключване на продажбата;



Време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);



Дата на сторниране на продажбата;



Време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);



Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ;



Код на оператор, извършил сторнирането. – взима се от картона на оператора;

18.5. ТАБЛИЦА – АНУЛИРАНИ ПРОДАЖБИ
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Тази справка показва стоките, чиято продажба е отказана или анулирана.
Отказана продажба се получава – когато въведете стока за продажба и се изтриете преди да се
приключили документа.
Анулирана продажба – когато се анулира приключена продажба.
Справката съдържа следните колони:


Уникален номер на продажба – съгласно т. 9;



Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;



Код на анулираната стока/услуга;



Наименование на анулираната стока/услуга;



Количество;



Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;



Отстъпка (сума) – в лв.;



ДДС ставка;



ДДС – сума – в лв.;



Обща сума – в лв.;



Дата на откриване на продажбата;



Време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);



Дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;



Време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);



Код на оператор, извършил анулирането.

18.6. ТАБЛИЦА – ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

Справката показва доставките на стоки.


ID на запис;



Дата на доставка;



Време (час, минута, секунда);



Код на оператор;



Доставчик – код;



Доставчик – име;



Фактура за доставка – №;



Фактура за доставка – дата;
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Обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.;



Отстъпка – в лв.;



ДДС – сума – в лв.



Обща сума – в лв.;



Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.

18.7. ТАБЛИЦА – ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

1. ID на запис – съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
2. код на стоката/услугата;
3. наименование на стоката/услугата;
4. количество;
5. единична цена (без отстъпка) – в лв.;
6. отстъпка (сума) – в лв.;
7. ДДС сума – в лв.;
8. обща сума – в лв.

18.8. ТАБЛИЦА – ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ЗА ПЕРИОД
Чрез тази справка се анализира движението на складовите наличности за период от време.
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Справка съдържа следните колони:
 код на стоката;
 наименование на стоката;
 количество в началото на периода;
 обща стойност в началото на периода – в лв.;
 дебитен оборот за периода – количество;
 дебитен оборот за периода – стойност, в лв.;
 кредитен оборот за периода – количество;
 кредитен оборот за периода – стойност, в лв.;
 количество в края на периода;
 обща стойност в края на периода – в лв.
Стойностите в справката са показана без ДДС
Справката има филтър по период, филтър по име на стока и филтър по баркод.
Данните от справката може да се експортират в Ексел.
18.9.001. ТАБЛИЦИ С НОМЕНКЛАТУРИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Код – взима се от картона на стоката;
2. Наименование – Взима се от картона на стоката;
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3. Дата на първоначално конфигуриране в системата – датата на която е създадена
стоката;
4. Дата на последна промяна;
5. Дата на деактивиране – дата на изтриване на стоката. Изтриването на стоката не губи
нейната история. Изтритите стоки се виждат в справка Изтрити стоки.

18.9.002. ТАБЛИЦИ С НОМЕНКЛАТУРИ НА ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

В програмата няма разделение на доставчици и клиенти, всички данни се съхраняват в модул
„Контрагенти“. Всеки търговец може да раздели контрагентите си чрез групиране.
1. Идентификатор (ЕИК, друг);
2. Име на контрагента;
3. Дата на първоначално конфигуриране в системата;
4. Дата на последна промяна;
5. Дата на деактивиране – дата на изтриване. При изтриване на контрагент не се губи
историята за него. Изтритите контрагенти може да се видят в справка Изтрити
контрагенти.

18.9.0021 ТАБЛИЦА - ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ
В програма ЯНАК няма функция за дефиниране на видове операции.

18.9.003 ТАБЛИЦА - ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Програмата не поддържа свободно създаване на видове плащания. Тук сме описали всички
предварително дефинирани плащания.
1. В брой – приключва документа с директно плащане и издаване на фискален бон.
2. В брой – отложено – приключва продажбата без да е платен документа, като се
оформя задължение от контрагента. Не издава фискален бон.
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3. В брой и с карта – приключва продажбата със смесено плащане – частично в брой и
остатъка с карта. Издава смесен фискален бон.
4. По банков път – приключва продажбата без да е платен документа, като се оформя
задължение от контрагента. Не се издава фискален бон.
5. С карта – приключва документа, като цялата сума се плаща с карта. Издава се
фискален бон платено с карта.
6. С наложен платеж – приключва документа без да се взимат пари, като се оформя
задължение към куриер (пласьор). Издава се фискален бон с наложен платеж.
7. С пощенски паричен превод – приключва документа без да се взимат пари, като се
оформя задължение към куриер (пласьор). Не се издава фискален бон.
8. Към хотелска стая – задължението от продажбата се прехвърля към хотелската стая.
Фискален бон се издава, когато се плати стаята.
9. Към сервиз – задължението от продажбата се прехвърля към сервизната карта.
Фискален бон се издава, когато се приключи продажбата със сервизната карта.
10. С ваучер за храна – вместо пари се взимат ваучери за храна. Издава се фискален бон –
платено с ваучер.
11. С ваучер за подарък – Ваучерът за подарък е стандартна стока. Когато се продаде
ваучер за подарък се издава фискален бон. Когато клиента се върне и купи стока,
която желае да плати с този ваучер, операторът избира плащане с ваучер за подарък
и въвежда стойността на ваучера. Програмата автоматично въвежда в документа
отстъпка, която е равна на стойността на ваучера и за разликата издава фискален бон.
12. С бонус точки – когато клиентът има натрупани бонус точки, той може да плати част от
сметката или цялата сметка с тези точки. В този случай, бонус точките правят отстъпка
в документа, като намалят неговата обща стойност. Във фискалния бон се изписват
всички стоки с техните реални цени. В долната част на бона се изписва сумата на
отстъпката от бонус точки. Фискален бон се издава само за дължимата сума.

18.9.004 ТАБЛИЦА - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

В една база може да се създават неограничен брой търговски обекти или складове.
Търговските обекти може да се управляват чрез модул „Трансферен сървър“, като по този
начин базите от различните търговски обекти се обединяват в централен сървър.
1. Код – взима се от картона на търговския обект;
2. Наименование – взима се от картона на търговския обект;
3. Местонахождение – адрес на обекта. Взима се от картона на търговския обект;
4. Дата на първоначално конфигуриране в системата – дата на създаване;
5. Дата на последна промяна – дата на редактиране;
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6.

Дата на деактивиране – дата на изтриване. При изтриване на обекта не се губят
справките за него.

18.9.005 ТАБЛИЦА - РАБОТНИ МЕСТА

В програмата не съществува понятие работно място. За целта в тази справка се показва
списък на имената на компютрите, от които е създаван документ за продажба. При смяна на
определен параметър се създава нов ред в справката.
1. Код – код на търговския обект, от който е направена продажбата;
2. Търговски обект, в който се намира – взима се от документа;
3. Индивидуален номер на свързаното към него ФУ – информацията се взима от
документа за продажба;
4. Дата на първоначално конфигуриране в системата – дата на първия въведен документ
с такава конфигурация;
5. Дата на последна промяна – в програмата няма такова понятие;
6. Дата на деактивиране – в програмата няма такова понятие.

18.9.006 ТАБЛИЦА - ПОТРЕБИТЕЛИ (ОПЕРАТОРИ)

В програмата има два модула, които определят достъпите в системата. Модул „Личен състав“
и модул „Достъпи“. В единият се въвеждат данните за операторите, а в другият се дефинират
шаблони за достъпи, които се обвързват към определен служител.
Всеки оператор може да има индивидуален достъп, който е направен специално за него.
Възможно е един шаблон за достъп да се ползва от много оператори.
1. Код – код на оператор. Взима се от картона на оператора;
2. Име по документ за самоличност – в едно поле се попълва трите имена на оператора;
3. Дата на първоначално конфигуриране в системата – в случай че полето е празно, това
означава, че операторът е създаден преди да се въведе тази функция в програмата;
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4. Дата на последна промяна – в случай че полето е празно, това означава, че
операторът е създаден преди да се въведе тази функция в програмата;
5. Дата на деактивиране – дата на изтриване. В случай, че полето е празно, това
означава, че оператора не е изтрит;
6. Код на достъп – всеки шаблон за достъп в програмата има уникален код към
системата;
7. Име на достъпа– това е името на шаблона, който определя достъпите на оператора.

18.9.007 ТАБЛИЦА - ПРОМЯНА НА ДОСТЪПИТЕ НА ОПЕРАТОР – присвоена роля на
потребителите.

В тази справка се вижда историята на промяната на шаблоните за достъп на отделните
оператори. В горната част на справката може да изберете един от операторите и да видите,
кога е променян шаблона му за достъп.
1. Код на оператор – взима се от картона на оператора;
2. Име на оператор – взима се от картона на оператора;
3. Дата на промяна – показва датата на която е избран съответния шаблон;
4. Код на достъп – кода на шаблона;
5. Име на достъп – име на шаблона.
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18.9.008 ТАБЛИЦА - ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА ДОСТЪП – права присвоявани на ролята
на потребителите.

В тази справка се вижда историята на промяната на правата в отделните достъпи. В горната
част на справката може да изберете един от шаблоните за достъп и да видите, кога е
променян определен параметър.
1. Име на достъпа – това е името на самия шаблон за достъп;
2. Описание на правото на достъп – тук се вижда всяка промяна на определен
параметър за достъп;
3. Стар статус – Статусите биват „Активен“ и „Неактивен“. Показва състоянието на
достъпа преди операцията;
4. Нов статус – Статусите биват „Активен“ и „Неактивен“. Показва състоянието на
достъпа след операцията;
5. Дата на промяна – показва датата, на която е направена промяната.
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52.2.3 СПРАВКА – Всички таблици в базата данни

В тази справка може да се видят данните във всички таблици в базата данни, като е
създадена възможност да се експортират една по една или всички заедно. Ако се избере
една от таблиците, може да се експортират данните само от нея, като се използва бутона
„Експорт”. За да експортирате всички таблици, използвайте бутоните „Експорт на всички
таблици в csv формат” или „Експорт на всички таблици в xls формат”
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАБЛИЦИТЕ
Почти всички видове документи, които се създават от програма ЯНАК, независимо от вида
им, се записват в една и съща таблица – Doc. В тази таблица има много различни видове
документи, които не са свързани с продажбите. По-долу сме изброили документите за
продажби и доставки, които се показват в справката за НАП.
В базата данни документите от модул продажби се създават с параметри, както са посочени
тук
В колоната p_doctype в таблицата doc стойностите са:
20 – Разписка;
21 – Фактура;
22 – ВОД фактура;
23 – Стокова разписка;
24 – Кредитно известие;
25 – Дебитно известие;
29 – Свободна фактура – фактура, която се издава към продажба направена с разписка или
стокова разписка;
30 – Поръчка от клиент – Заявка;
31 – Консигнация;
32 – ВОД Кредитно известие;
33 – Разписка сторно – връщане на стока;
27 – ВОД Проформа фактура;
39 – Проформа фактура;
200 – Запазване на стока;
130 – ВОД Дебитно известие;
203 – Плащане в хотел;
204 – Начисление на стоки към сметката на хотелска стая.
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СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИ ПО ДОКУМЕНТИ
Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се виждат всички създадени
документи от модул продажби.

Справката е разделена на две части, в горната част се виждат данните за документа, а в
долната – съдържанието му. Справката разполага огромен брой филтри, чрез които може да се
направят различни по вид справки.
Информацията от справката може да се експортира към ексел.
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АНАЛИТИЧНА СПРАВКА НА ПРОДАЖБИТЕ
Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се вижда сумарното количество
на продажбите за всяка една стока.

Чрез тази справка може да се провери сумарното продадено количество от всяка една стока.
Справката разполага огромен брой филтри, чрез които може да се направят различни по вид
справки. Информацията от справката може да се експортира към ексел.

ХРОНОЛОГИЧНА СПРАВКА НА ПРОДАЖБИТЕ
Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се вижда в точна
последователност всяка продадена стока.
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Справката е разделена на две части, като в горната част се вижда продадената стока, а в
долната съдържанието на документа, с който е продадена. Тази справка се използва, за да се
покаже историята на стоката. Информацията от справката може да се експортира към ексел.

Изтрита номенклатура
Справката показва изтритите стоки, изтритите контрагенти и изтритите оператори. За изтритата
номенклатура не се нарушават справките за минал период. При нужда изтрита номенклатура
може да се възстанови и да се продължи работата с нея.

СВЪРЗАНОСТ
Данните от базата на програмата може да се прехвърлят към други компютри или програми,
чрез използване на различни методи на обмен.
Трансферен сървър
автоматична синхронизация на данни през интернет
Чрез модул Трансферни сървър могат да бъдат синхронизирани през интернет неограничен
брой бази данни. По този начин централизирано може да се управляват и контролират верига
от обекти.
Експорт на справките
Всички справки в програмата може да се експортират напълно свободно в различни формати,
като Excell, PDF, Html, Tht и др.
Експорт към други счетоводни програми
В програмата има вградена възможност, справките да се експортират към различни счетоводни
програми. Експорта е еднопосочен и става чрез файлов трансфер.
Експорт към ЯНАК СЧЕТОВОДСТВО, Факт, Микроинвест делта, Бизнес навигатор, Ажур L, и др.
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Експорт към други складови програми
В програмата има вградена възможност, справките да се експортират към различни складови
програми. Експорта е еднопосочен и става чрез файлов трансфер.
Експорт към Загорка, Кока кола, Пещера, Карлсберг, Каменица, Девин, Перно рикард, ECOD и
др.

МОДУЛ БАНКА

Чрез този модул се следят парите в банковите сметки. Може да се обслужват неограничен
брой банкови сметки. Когато един документ се приключи с плащане по банка, клиентът остава
да дължи пари и документът остава неплатен. От тук се затваря документа и се отбелязва като
платен. При плащане на документа се намаля салдото на контрагента и се увеличава наличната
сума в банковата сметка.
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МОДУЛ КАСА
Модул „Каса“ контролира наличните пари в брой на фирмата.
Всеки оператор има собствени четири основни каси, по една за всяка валута. На всеки оператор
може да се създадат неограничен брой допълнителни каси, но само в основните каси се
отразява автоматичното движение на пари. Автоматично движение на пари се осъществява
при плащане или получаване на суми през модул „Доставки“, „Продажби“, „Отчитане на
оборот“, „Разходи“, „Хотел“, „Заплата“.
ПРИ ПРОДАЖБА, когато документа се плаща в брой, автоматично платената сума влиза в касата
на продавача.
ПРИ ДОСТАВКА, когато документа се плаща в брой, автоматично платената сума излиза от
касата на оператора.
В МОДУЛ ХОТЕЛ, когато се плаща стаята, автоматично парите влизат в касата на рецепциониста
и т.н.

При влизане в модул „Каса“ в горната част се избира склада, към който ще се отнася
плащането.
До склада се вижда името на касиера. По подразбиране е заредена касата на оператора, който
влиза в модула. Под името на касиера се вижда наличната сума в неговата каса. В дясно на
екрана е таблицата, в която се вижда движението на касата – приход и разход на касата.
В модул каса има няколко вида документи.
10 – ПРИХОДЕН ОРДЕР – Приходът може да бъде с или без контрагент.
 С контрагент – не може да се изплати документ, за който не е издаден фискален бон. За
целта трябва към модул каса да има свързан фискален апарат.
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 ПРИХОД ОТ КУРИЕР – когато куриерите изплащат дължими суми по наложен платеж,
избира се за контрагент куриера и се посочва плащане по документи. Програмата
проверява документите, и ако за тях има издаден фискален бон, позволява погасяване
на задължение без издаден фискален бон. (Фискалният бон е издаден по време на
продажбата, защото е приключен с наложен платеж).
 20 – РАЗХОДЕН ОРДЕР – Разходът може да бъде с или без контрагент.
 ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ ПРЕЗ МОДУЛ КАСА - Отчитането на оборот е операция, при
която един оператор (управител) изтегля пари от касата на друг оператор (продавач или
сервитьор). По този начин парите преминават в касата на управителя.
Натрупаните пари в касите на продавачите се отчитат в модул „Каса“ чрез операция „Отчитане
на оборот“.

Отваря се прозорец, където се посочва:
 Към коя дата е натрупан оборота – обикновено се отчитат пари от предишен ден.
Изберете точната дата, за да може оборотната справка да показва коректно разликата
между оборота на обекта и отчетения оборот за деня.
 Склад – посочете обекта, от който отчитате оборот. По този начин в списъка от
оператори ще се видят само операторите, които имат достъп до избрания обект.
 Оператор, от който се тегли сума – изберете касиера, който отчитате.
 Каса – може да смените касата, от която отчитате оборота.
 Налична сума – в това поле се вижда каква е наличността в касата на избрания
оператор.
 Работна смяна на оператора – това поле се използва единствено, за да може да се
отрази в оборотната справка по смени. След като попълните полетата натиснете
„Запиши“ и програмата ще Ви върне в модул „Каса“, където ще е попълнено
основанието.
СЛУЖЕБЕН ОБОРОТ - Служебен оборот е операция при която собственика на обекта изтегля
парите от касата на управителя. Това са пари, натрупани от отчитане на обороти. Служебният
оборот е същото действие, като отчитане на оборот, но отчетената сума не се показва в
оборотната справка – „Отчетен оборот“. Тоест, продавача се отчита чрез „Отчитане на оборот“,
а управителят чрез „Служебен оборот“.
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ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ
Този модул е разработен специално за по-лесно отчитане на оборот в ресторанти и заведения.
За магазините е по-удобно да се отчитат оборотите през модул „Каса“.

На горната снимка се вижда модул „Отчитане на оборот“. Управителят влиза в модула с
неговия достъп. Тук ще види всички сервитьори, които имат пари в касата си. За всеки
сервитьор се вижда:
Каква е наличната сума в касата му.
Има ли отворена и неприключена сметка на някоя от масите.
Каква е сумата натрупана от плащане с карта.
Има ли продажби приключени с плащане по банков път и на каква стойност са.
На колко клиента е направил отстъпка.
В долната таблица се вижда бърза справка за отказаните продажби направени от този
оператор.
За да отчетете операторите натиснете бутон „Отчитане“ и всичките оператори ще се отчетат
едновременно. Отчитането ще прехвърли автоматично парите в касата на управителя, като ще
създаде съответния брой касови ордери – по един разходен за всеки сервитьор и на
управителят по един приходен от всеки сервитьор.
Ако има свързан принтер към компютъра ще се разпечата по един касов ордер за всеки
сервитьор.
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Модул Брак

Този модул се използва, когато трябва да се бракува стока. Създава се протокол за брак и
стоката се изписва от склада.
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ОБМЯНА НА ВАЛУТА
Модулът се използва за покупка и продажба на валута.

Той е част от модул каса на програма „ЯНАК” и чрез операцията покупка или продажба
преобразува една валута в друга. Работи само с предварително дефинираните четири валути в
програмата. Всяка от валутите разполага със собствена касова наличност.
Издава документи – „Касов ордер”, по един за всяка обработена валута.
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КОНТРАГЕНТИ
В модул „Контрагенти” се описват данните на всички фирми, които са доставчици или клиенти.
На фигура 1 е показан основният прозорец на този модул.

Контрагентите може да се разделят в отделни страници, като това има смисъл да се направи,
ако е необходимо да ограничите достъпа на определени служители до група контрагенти.
Допълнително може да разделите контрагентите в различни групи, по този начин по-лесно ще
може да правите анализ по отделна група, клиенти или доставчици.
Чрез различните филтри разположени в горната и дясната част на екрана, може да търсите
контрагент по различни параметри. Във всеки филтър е изписано името на параметъра.
Екранът е разделен на две таблици.
В горната таблица се вижда списък на контрагентите.
Долната таблица е разделена на страници, като във всяка страница има допълнителна
информация за контрагента. Нашата снимка е позиционирана на страница „Неизплатени
документи“.
В картона на контрагента се попълва подробна информация за него.
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СТОКИ
В този модул се създава номенклатурата от стоки.
По-долу е показано как изглежда модул „Стоки“. Прозорецът може да бъде разделен на
страници – „Стоки”, „Пакетни стоки”, „ДМА“ и „Други“. Ако е необходимо, разпределете
стоките в различни страници. Всяка отделна страница има индивидуален изглед, като при
нужда отделните оператори може да се ограничат така, че всеки да вижда различна страница.
В ресторантите едната страница съдържа менюто, а другата продуктите.
В магазините едната страница съдържа стоките, а другата сложните стоки – рецепти и пакетни.

Разделянето на номенклатурата чрез различни филтри е необходимо, за да може лесно да се
анализират стоки, които отговарят на един общ критерии. Освен чрез страниците, стоките имат
доста други параметри, като най-използваните са „Група на стоката“ и „Основен доставчик“. В
дясната част на екрана се виждат всички останали филтри, по които може да се търси стока или
група стоки.
В горната част на екрана са основните филтри на модула. Тук са филтрите по име на стока,
баркод и основен доставчик. В дясно на екрана са разположени допълнителните филтри. Тях
може да ги скриете. Така ще има повече място на екрана. Филтрите могат да търсят по част от
името на стоката. Например, за да намерите стока с име „Сушена червена боровинка” може
да напишете само – „черв бор”. По този начин в справката ще останат всички стоки,
в чието име присъстват двете срички.
Вижте пълната информация на избраната стока, като отворите нейния картон. Картонът на
стоката се отваря с клавиш F2 или, като натиснете бутон „Картон”.
ФИЛТРИРАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ
Филтър по наличности
В горната част на справката има филтър по количества. От падащ списък може да покажете:
v ВСИЧКИ СТОКИ – този филтър е активен по подразбиране.
v Количества > 0
v Количества < 0
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v Количества = 0
v Количества <> 0
РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТОКАТА
В долната част на екрана има допълнителен прозорец „Още информация“. Тази част на
справката показва допълнителна информация за стоката, която сте посочили от горната
таблица.
v РЕЦЕПТА – в тази страница се виждат продуктите включени в сложните стоки от типа
рецепти, пакетни или производствени. Чрез връзката „Конфигурирай“ или клавиш F6, може да
отворите прозорец за въвеждане или редактиране на рецептата.
v КОНСИГНАЦИОННИ КОЛИЧЕСТВА – ако продавате стока с консигнационен протокол, тук ще
се вижда, кой клиент, какви количества дължи от посочената стока.
v ЗАПАЗЕНИ КОЛИЧЕСТВА – ако през продажбите запазвате стока за определен клиент, тук се
вижда от посочената стока, за кои клиенти, какви количества са запазени.
v ПАРТИДИ – в случаи че работите с партидни количества, тук се вижда наличността на стоката
разбита по отделни партиди. Когато стоката се води по партидни количества, то при продажба
печалбата се изчислява спрямо доставната цена на съответната партида. В противен случай се
изчислява спрямо средно покупна цена. ЗАБЕЛЕЖКА – При водене на партидни количества, ако
продавате стока с изчерпани налични количества, отрицателните количества ще се изпишат по
последната партида и така ще Ви увисне склада с отрицателни партиди. За да се изчисти трябва
да се ревизират партидите.
СЕРВИЗ – тази страница се използва само в автосервизите, където се вижда от посочената
стока, какви количества и по кой автомобил са вложени. Тези количества са изписани само към
сервизната карта и все още не са продадени.
ЦЕНОВИ ЛИСТИ – тук се вижда избраната стока, в кои ценови листи участва.
АМБАЛАЖ – когато стоката има амбалаж, като в този случай амбалажът не се продава, а се
зачислява на клиента, тук се вижда какъв амбалаж ще се изпише с продажбата на тази стока.
Пример – ако продавате бира на едро, зачислете към една бирена бутилка следния амбалаж –
1 бр. празна бирена бутилка и 1/20 каса за бира. При продажба на 100 бири, сумата на
документа ще е спрямо течността, а отделно към клиента ще се зачислят 100 бр. празни бирени
бутилки и 5 каси за бира. В този случай, в долната част на документа ще се изпише наличния
амбалаж в клиента и неговата стойност.
ТИП НА СТОКАТА
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Всяка стока има картон, където се попълват различните параметри. Един от основните
параметри е параметъра „Тип на стоката“. Той определя самото поведение на стоката при
нейната продажба:
 Стандартните стоки – това са обикновени стоки, които се продават без допълнителна
обработка, т.е. както се купуват, така се продават.
 Рецепти – те нямат складови количества. При продажба дърпат от складовите
количества на продуктите включени в тях. В документът се изписва името на рецептата.
Рецептите обикновено имат различни цени от цените на продуктите си.
 Пакетни – те нямат складови количества. При продажба дърпат от складовите
количества на продуктите включени в тях. В документът се изписват съставните стоки.
Цената се сформира на база продажните цени на съставните стоки.
 Производствени – те имат собствени складови количества. Може да се доставят и да се
държат, като стандартни стоки, но обикновено се използват в модул „Производство“. В
процесът на производство се увеличават складовите им количества и се вадят от склада
продуктите, от които са направени.
 Услуги – използва се за създаване на номенклатуро от услуги. Поведението и е също
като на старндартната стока. Разделят се от стандартната стока, за да може да се
филтрират и разделят по отделните справки.
 Групиране на дрехи – този вид стока се използва от магазините за дрехи, като
предназначението и е да обедини всички размери от един вид дрехи в една стока и да
се визуализират наличностите по размери на един ред.
 Групиране на обувки – този вид стока се използва от магазините за обувки, като
предназначението и е да обедини всички размери от един вид обувки в една стока и да
се визуализират наличностите по размери на един ред .
 Времеизмерване – този вид се използва за да се измерва време на престой. При
въвеждане на тази стока в документа за продажба, стоката започва да увеличава
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количеството си на определен интервал от време. Интервалът се определя
индивидуално за всяка стока от Вас.
 Пакет за избор – Този вид стока се използва от заведенията за бързо хранене. При
избиране на тази стока се отваря списък от предварително набрани стоки. На всеки ред
се виждат стоки от една група, като операторът може да избере по една стока от всеки
ред.
 Динамично меню с фиксирана цена – Този вид стока се използва от ресторантите, като
предназначението е да се продава променящо се меню на една и съща цена, например
сандвич, който струва 5 лв. но клиента си избира продуктите в него.
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КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНА

Чрез този модул може да коригирате цените на стоките. Цените може да се сменят и през
модул „Стоки” или през картона на стоката. Създава се протокол за корекция на цените.

ДОСТАВКИ
В модул „Доставки“ се описват документите, с които се зарежда стока в обекта. В зависимост от
държавата изпращач, доставките се делят на три вида. Видът се избира от полето показано на
Фиг. 1 – „Вид доставка.
 ДОСТАВКИ ОТ СТРАНАТА – Чрез този вид се въвеждат стандартните доставки от
страната.
 ДОСТАВКА ВОП – Чрез този вид се описват доставки внос от държави членки на
Европейския съюз.
 ДОСТАВКА ВНОС – Чрез този вид се описват документи за доставка внос от държави
извън Европейския съюз.
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На горния прозорец е показан общ изглед на модула с въведени примерни данни.
 СКЛАД – изберете обекта, в който се доставя стоката – в нашият случай е избран
„Магазин Янак“
 ДОСТАВЧИК – Поле за търсене на контрагент. Може директно да търсите в полето или
да отворите прозорец -„Търсене на контрагент”.
 ВИД ДОКУМЕНТ – избирате вида на документа, с който получавате стоката. На снимката
е избран документ – Фактура.
 ДАТА НА ДОКУМЕНТ – попълнете дата на документа.
 № ДОКУМЕНТ – въведете номер на документ – без въведен номер няма да може да
приключите доставка с фактура. За да Ви предпази от двойно въвеждане на документ,
програмата проверява дали този номер е въвеждан. Ако поради някаква причина
трябва да приключите фактурата без да посочите номер на документ, въведете в това
поле 0 (нула).
 ТЪРСЕНЕ НА СТОКА – може да намерите стоката като използвате едно от полетата –
баркод, каталожен номер или име на стоката. Започнете да пишете в полето и
автоматично ще се отвори прозорец със съответните стоки. Можете да търсите стока
чрез модул „Стоки” – F5 и чрез модул „Търсене на стока” – F4
 След като намерите желаната стока, натиснете Enter и ще се стартира същинския
процес на доставка. Ще се отвори екрана посочен на Фиг. 2
Фиг. 2
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В този допълнителен прозорец се описват количеството, покупните и продажните цени. На
снимката сме включили 3 продажни цени. От настройките на модула – „Инструменти” > „Настройки” -> „Цени и документи” може да включите допълнителни продажни цени. Всяка
стока може да има до 10 предварително дефинирани продажни цени. Смисълът на десетте
цени е да може всеки един от Вашите обекти да има различна базова продажна цена.
 ДОСТАВЕНО К-ВО – попълнете полученото количеството и натиснете Enter.
 ДОСТАВНА ЦЕНА – когато описвате фактура, обикновено в нея се вижда сумата за
цялото количество без ДДС. В стоковите разписки се вижда цената с ДДС и т.н., затова
има възможност да попълвате цената в зависимост от случая. Ако попълните цената с
ДДС, сумата с ДДС, цената без ДДС и сумата без ДДС ще се изчислят автоматично и
обратно.
 Единична цена без ДДС – в това поле може да въведете цената без ДДС за една бройка.
 Единична цена с ДДС – в това поле се попълва цената с ДДС за една бройка.
 Сума без ДДС – в това поле се попълва сумата за цялото количество без ДДС.
 Сума с ДДС – в това поле се попълва сумата с ДДС за цялото количество.
Което и от четирите полета да попълните, другите три ще се изчислят и попълнят автоматично.
След като въведете доставеното количество, натиснете Enter. Програмата по подразбиране ще
Ви фокусира в полето „Сума без ДДС”. Чрез мишката или табулацията може да преминете на
друго поле от групата на покупните цени. След като веднъж сте фокусирали другото поле, то ще
Ви бъде по подразбиране, докато не излезете от програмата. Ако желаете да промените
полето по подразбиране за първоначално фокусиране, трябва да запишете

визията като натиснете дискетата в горния десен ъгъл на прозореца.
След като попълните покупната цена, натиснете отново Enter и ще бъдете фокусирани върху
продажните цени.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ПРИ ОПИСВАНЕ НА ДОСТАВКА
В прозореца посочен на Фиг. 2, по-горе на екрана, се виждат продажните цени. В този случай
сме показали само първите три продажни цени и е визуализирана колоната „Продажна цена с
ДДС”. Когато посочите таблицата за продажните цени и натиснете десния бутон на мишката,
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може да отворите „Визуализация на колоните” и да включите колона „Продажна цена без
ДДС”. Независимо в коя от двете колони попълвате, то другата ще се преизчислява
автоматично спрямо заложения процент за ДДС. Процентите за надценка и печалба също ще
се изчислят в реално време.
 ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС – тук може да определите продажната цена на стоката в
момента на нейната доставка. При промяна на покупната цена може веднага да се
промени и продажната. При необходимост, може да покажете за попълване до десет
продажни цени.
 % ОТ ДОСТ. ЦЕНА – НАДЦЕНКА – в това поле се вижда новият получен процент
надценка, който се е получил от новите цени на доставката. Този процент се вижда
спрямо последна – текуща покупна цена. Може да се включи колона, която да показва
процента спрямо средно покупна цена.
 % ОТ ДОСТ. ЦЕНА – % ПЕЧАЛБА – в това поле се вижда новият получен процент
печалба, който се е получил от новите цени на доставката.

ЗАПЛАТИ

Този модул се използва за вътрешно фирмено описване на изплатените заплати. Този модул не
е ТРЗ и не може да се ползва за официалното водене на трудовите заплати.
За всеки служител се създава шаблон на фиш и по този фиш може да се плаща многократно
докато се изплати цялата заплата. Плащането на заплата създава разходен касов ордер.
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ЗАЯВКИ
Модул за неавтоматизирано създаване на заявки към доставчиците.

В този модул се създават протоколи за заявка към доставчик. Чрез бутон „Нов” се отваря нов
протокол, където се попълва списък от желаните стоки. На екрана се виждат всички протоколи,
като в долната част се вижда съдържанието.

АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА
Модул „Анализ за заявка“ се използва, за да се генерират бързо протоколи за заявка към
отделните доставчици. Програмата изчислява необходимото количество за зареждане като
взима предвид предварително направените настройки в картона на стоките и продадените
количества за изминал период. След като програмата завърши анализа ще Ви предложи
количества за зареждане. Вие може да прегледате справката и да промените ръчно
необходимите количества. След като направите заявката трябва да я запишете. По този начин
ще може автоматично да я доставите в модул Доставки.
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РАЗХОДИ
Модул, в който се описват разходите на фирмата, като ток, вода, наем и др.
Може да се въведат предварително дефинирани разходи, като по този начин програмата ще
подсказва, кои разходи са платени и кои не.

Изписване на стока за разход

Този модул се използва, когато е необходимо да извадите стока от склада, като стоката ще се
използва за нуждите на самата фирма. Тъй като фирмата не може да си продаде стоката сама
на себе си, се използва този начин на изписване. Създава се документ „Складова разписка
разход”.
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Прехвърляне на стока между складове

Този модул се използва за прехвърляне на стока между различни обекти, които работят в обща
база. Създават се едновременно два свързани документа – „Складова разписка приход” и
„Складова разписка разход”.
Приключването на документа става по два начина:
 Директно прехвърляне – при този метод стоката веднага се прехвърля от един склад в
друг.
 Прехвърляне чрез заявка – при този метод стоката се изтегля от склада доставчик и
остава като стока на път. За да се достави в другия склад се използва модул
„Потвърждаване на приемане”.

Потвърждаване на прехвърлянето
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Този модул се използва, за да може материално отговорното лице в обекта, сам да потвърди
получаване на изпратената му стока. След като я потвърди се създава документ „Складова
разписка приход” и стоката се зачислява в неговия склад.

Приемане на стока

Този модул се използва за приемане на стоката от склададжия. В него се въвеждат само
стоките и получените количества, Може да се посочи и контрагента – доставчик. Документът се
приключва след като се опише цялата стока. Създава се документ „Протокол за приемане”,
който окончателно се описва като доставка през модул „Доставки”.
За приемане на стоките по-често се използва апликацията АНДРОИД ЯНАК, която създава
същия документ.

Проверка на документи
Този модул се използва за вътрешно фирмена проверка на документите. Когато стоката се
изпише от оператор и чрез разпечатения документ склададжия издава стоката, то чрез този
модул той може да провери дали документа е автентичен и дали вече не е изнесен.
За целта в документите се прави настройка номера на документа да се печати с баркод щрих.
Склададжията сканира този баркод и на екрана му се зареждат всички стоки от документа.
Една по една ги маркира като издадени и накрая се маркира и целия документ.
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ПРОИЗВОДСТВО
Модулът е отделен изпълним файл от програмата и това дава възможност да се стартира
директно, без да е необходимо да се влиза първо в основната програма „ЯНАК”. Може
да го добавите към програмите за автоматично стартиране така, че директно да
се зарежда при пускане на компютъра. В модулът са добавени терминали за едновременно
обработване на десет отделни протокола. Към всеки протокол може да се закачи клиент и да
се напише забележка. В последствие ще може да търсите протокола по тези данни.
При производството, готовата продукция се зачислява в склада и се изписват материалите,
които са вложени в производството. Според средно покупната цена на тези материали се
оформя новата покупна цена на готовата продукция.
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РЕВИЗИЯ
Този модул се ползва за да се направи проверка на складовите количества и при нужда да се
коригира тяхната наличност.

Може да се ползва филтър по групи стоки. Изберете групата, която ще ревизирате, в дясно ще
се покажат стоките от групата. В екрана има две таблици. В горната таблица се виждат стоките,
чиито групи са включени, а в долната се виждат вече ревизираните стоки. За да намерите
стока, може да използвате допълнителен филтър по име или баркод.
В таблицата колоните за количествата са следните:
 Ревизионно – тази колона показва какво е ревизионното количество на стоките. Това са
липсите или излишъците от предишни ревизии.
 Преди ревизия – в тази колона се вижда наличното количество от стоката според
програмата.
 Ревизирано – в тази колона се попълва количеството, което сте преброили за стоката.
 Разлика – в тази колона се попълва изчислената разлика между „Количество преди
ревизия“ и „Ревизирано количество“.
НУЛИРАНЕ НА ЦЯЛАТА БАЗА
Ако желаете да занулите базата трябва в табличен изглед да включите всички групи. След като
се покажат стоките, кликнете с десен бутон на мишката и изберете от менюто „Нулиране на
неревизирани количества“. При това положение в долната таблица, в която се описват
ревизираните количества, ще се попълнят всички стоки, като в колоната „Ревизирано“ ще се
попълни количество – 0. След това натиснете бутон „Приключи“.
Тази функция се използва и в случаите, когато направите ревизия и докато още не сте я
приключили желаете да нулирате всички стоки, които не сте намерили. Ако не сте приключили
протокола за ревизия, активирайте от менюто „Нулиране на неревизирани количества“ и
програмата ще нулира всички стоки, които не присъстват в списъка от ревизирани стоки.
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НЕРЕВИЗИРАНИ СТОКИ
Справката за неревизирани стоки ще Ви покаже за посочения период от време, кои стоки не са
участвали в протокол за ревизия. По този начин може да намерите стока, която Ви се води в
наличността, но не сте я намерили по време на ревизия.
ПРОТОКОЛИ ЗА РЕВИЗИЯ

При приключване на ревизията програмата ще създаде автоматично до четири различни
протокола.
 ПРОТОКОЛ ЗА ИЗЛИШЪК – в този протокол се виждат всички стоки, които на ревизията
са се оказали в повече.
 ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ – в този протокол се виждат всички стоки, за които на ревизията
са се оказали по-малко.
 ПРОТОКОЛ ТОЧНО – в този протокол са всички стоки, чиято наличност на ревизията се е
оказала точно.
 ПРОТОКОЛ РЕВИЗИОННО КОЛИЧЕСТВО – в този протокол се вижда изменението на
ревизионните количества
СПРАВКА ЗА РЕВИЗИЯ
В главното меню на програмата, в раздел – „Справки“ има справка по документи – „Ревизия“. В
тази справка ще видите всички протоколи за ревизия, като в долната таблица се вижда точното
състояние на колоните за количество, такива каквито са били в момента на ревизирането.
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СЧЕТОВОДСТВО
Предназначението на модула е - ако фирмата притежава собствен счетоводен отдел, той да
оформя официалното счетоводство на фирмата. Счетоводният модул трябва предварително да
се настрои така, че при наливане на документите, те да може да попаднат в правилната сметка.
Когато се наливат документи за автоматично осчетоводяване, ако за определен документ
липсват предварителни настройки, програмата ще отвори прозорец за настройване на този тип
документ. Данните за настройките ще се запаметят за следващо осчетоводяване.

Модулът е тясно свързан с програма „ЯНАК ПРО”, може да осчетоводява и други дейности,
които не са управлявани през програма ЯНАК. Модулът може да работи с неограничен брой
фирми, като всяка фирма се обслужва от отделна база. Базите се свързват през модул „ЯНАК
СТАРТ”.
Осчетоводяването може да се прави по няколко начина:
 Ръчно осчетоводяване – при този метод документите се попълват един по един.
 Автоматично осчетоводяване / от склад – в този случай базата на склада и базата на
счетоводството е една и съща.
 Автоматично осчетоводяване / XML – данните се зареждат през външен файл.
 Автоматично осчетоводяване / EXCELL - данните се зареждат през външен файл.
Наличните справки в модула са:
 Осчетоводени сметки
 Оборотна ведомост
 Оборотна ведомост – аналитична
 ДДС дневници
 Хронология на сметките
 Т-Картон
 Главна книга
 Главна книга – аналитична
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 Счетоводен баланс
 Отчет за приходи и разходи
 Отчет за паричните потоци

ХОТЕЛ
Чрез този модул се управлява хотел, като се описват резервации и настаняване на гостите.
В модулът е вградена системата за автоматично генериране на УНП при създаване на
резервация. Резервацията може да се проследи чрез това УНП от момента на резервирането
до фактурирането. Тоест фактурата за престоя е със същото УНП, каквото е създадено в
момента на създаване на резервацията.

РЕЗЕРВАЦИЯ
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Маркирайте с мишката стаята, натиснете бутон „НОВА РЕЗЕРВАЦИЯ“. Програмата автоматично
зарежда днешната дата в полето Пристигане. Ако датата трябва да е различна – може да
се промени. В поле„Нощувки“ задайте броя дни, програмата автоматично
ще попълни полето „Заминаване“. Полето с номерна стая, също е попълнено автоматично –
Разбира се, ако желаете може да го редактирате и да смените стаята.
Попълнете броя възрастни и деца.
От падащото меню изберете ценова листа.
Изберете типа консумация. Да речем ВВ (с включена закуска).
За да попълните полето „ИМЕ“ – изберете от списъка с гости. Ако госта е нов, натиснете бутона
„НОВ“. Ще се отвори „Картон на лицето“. Попълнете полетата, които са ви нужни. Програмата
ви дава възможност, да избирате националността от готов списък –
използвайте бутон „Националност“. Когато сте готови, натиснете
бутона „Запиши“. Сега с двоен клик на мишката заредете името от
списъка. Полето „Телефон“ не е задължително. Полето „Организатор“ се използва
за задаване на фирма или тур-оператор, към когото да се издаде фактурата.
Определете статуса на резервацията – Потвърдена – Непотвърдена. Натиснете
„ЗАПИС“. Резервацията вече е записана. Автоматично се отваря картона на резервацията.

Прегледайте внимателно всеки зададен параметър. При
нужда направете корекции, използвайки бутоните„Редактирай“ срещу съответното поле.
Когато сте готови натиснете бутона „Изход“. Сега вече стаята е оцветена в синьо. С цифра се
показва за колко дни е резервацията. Символа „Пари“ показва, че към резервацията има
дължима сума.
Да направим още една резервация. Този път за двама възрастни,
5 нощувки с включена закуска и вечеря (НВ).
Този път когато се отвори картона на резервацията, добавете вторият гост. Сега натиснете
бутона „Аванс“. Ще се отвори прозорец, в който ще направим авансово плащане (може да се
плати в брой, по банка, с кредитна карта или отчасти с кредитна карта, а остатъка в
брой.) Плащаме 200 лв в брой. При зададена цена
за нощувка 100 лв, балансът на резервацията става 300 лв.
Този път натискаме директно бутона „Настани“ – резервацията е настанена.
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Да направим още една резервация за един човек –
10 нощувки с включени закуска и вечеря, ценова листа Рецепция. Настанете резервацията,
натиснете бутона „Плащане“. Програмата автоматично зарежда 100% дължимата сума.
Операторът избира дали да се отпечата фактура и фискален бон, чрез съответните отметки.
При печат на фактура задължително се избира фирма, чрез един от двата бутона: F9 –
Бърз избор на клиент или чрез основния модул „Контрагенти“. Приключваме плащането с
бутона „Приключи“.
Да направим още една резервация за един човек, но с бъдеща дата – например след 10
дни. Създайте резервацията, въведете всички данни.



Ето как изглежда екрана сега:
201 стая е с резервация за един ден и има дължима сума по сметката.
202 в стаята са настанени повече от един гост, резервацията е за 5 нощувки,
има дължима сума по сметката.
203 в стая е настанен един гост, резервацията е за 10 дни, няма дължими суми към момента.
207 стая е блокирана за резервации за три дни считано от днес.
205 стая е отбелязана за пълно почистване (това става автоматично след освобождаване на
стаята).
С ляв клик върху всяка една стая, може да се влезе в текущата резервация или да се направи
нова такава, може да се разгледа картона на стаята, а също така и да
се зададете статус на стаята – Почистена, за частично или за пълно почистване.
С програма Янак може да гледате резервациите и през друга перспектива –
изглед РЕШЕТКА. Чрез този изглед, вие
получавате визуална представа за разпределението на резервациите във времеви диапазони.
По този начин уплътнявате заетостта на стаите и ефективността на настаняване.
За да влезете в този изглед натиснете съответния бутон – „Решетка“.
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Тук се вижда разпределението на резервациите, които направихме, както и блокираната стая.
Стаите в резервация са оцветени в синьо, настанените резервации в червено, блокираните стаи
в черно. След освобождаване на стаята, линията вече е оцветена в жълто.
Чрез двоен клик върху избрана резервация, може да се отвори картона и. В картона
резервацията може да се редактира, да се настани, да се освободи или да се откаже.
От тук може да се правят допълнителни начисления или да се плати по резервацията.

ЯНАК АНДРОИД
Тази програма се инсталира на устройства, които работят с Андроид и се ползва в ресторанти,
магазини и складове за търговия на едро.
Програмата не разполага със собствена база данни, тя достъпва директно базата данни на Янак
Про, като чете и записва в нея.
УНП се генерира в момента на въвеждане на първата стока в новия документ. За целта, към
сървъра в обекта, трябва да има свързан фискален апарат, от което се генерира УНП.
За ресторанти
В ресторанти се използва за приемане на поръчките директно от масите. Сервитьорът може да
изпълнява поръчката директно при клиента, което позволява значително ускоряване на
работата. Работи като допълнителен локален компютър. Програмата използва принтерите и
фискалните устройства, които са свързани към сървъра.
При влизане в приложението се виждат
следните модули:
 Ресторант – модул за въвеждане на
поръчки в ресторант. Поръчката се
приема през системата Янак Андроид,
като УНП се генерира по схемата, по
която се генерира при отваряне на
поръчка през компютър. Програмата
се обръща към фискален апарат,
който е включен към компютъра в
ресторанта и спрямо него генерира
поредното УНП. Системата няма
собствени настройки за принтери и
фискални апарати. Тя използва всички
принтери и фискални устройства така,
както са настроени в основната
програма ЯНАК ПРО, към компютъра
към който е свързана.
 Приемане на стока – Този модул се
използва в магазините за приемане
(доставка) на стока, по предварително
направена заявка към доставчик. В
модулът се описва стоката и
полученото количество. В последствие
през модул Доставки на програма
ЯНАК, чрез бутон „Приемане” се
зарежда този протокол за
окончателното му доставяне. Тогава
се описват покупните цени и вида на
документа.
 Колектор на данни – тази функция е
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универсална за цялата програма. Тъй
като в програмата има много модули
и тяхната дублираща функция в
системата за андроид е доста бавен
процес, то ние създадохме тази
универсална система, която може да
се използва от всички модули, като
ревизия, етикетиране, доставки,
продажби, брак и др. В този модул се
описва стока и количество. След това
във всеки модул на програма ЯНАК
ПРО може да се отвори модулът
Колектор на данни и да се зареди
протокола за да се извърши желаното
действие. В този протокол не се
описват цени и не се обвързва с
контрагент.
Настройката Терминален режим
определя дали при избиране на
стоката ще се въведе автоматично 1
бр. или ще се отвори екран за
попълване на желаното количество.
Проверка на цена – тази функция се
използва за да може оператора да
проверява цените в обекта. Когато
сканира баркода на стоката , на
екрана се изписва името на стоката,
наличното количество в обекта и
продажната цена. Сканираната стока
не се записва никъде в програмата и
автоматично изчезва от екрана.
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НАСТРОЙКИ
В менюто за настройки се определя:
 Склад – определя склада, от който се
продава.
 Брой елементи на ред – определя
колко бутона да има на един ред в
модул продажби.
 Видими групи – определя, кои групи
от стоки да са активни в текущия
апарат.
 Ресторант – общи настройки за модул
ресторант. Тук се определя визията в
модул ресторант.

Активни модули – от тук може да се
ограничи активността на отделните
модули в текущото устройство.
РАБОТА В РЕСТОРАНТ
При влизане в ресторанта се виждат групите
на менюто.


Сметки - в горната част на екрана се
виждат бутоните за избор на сметка.
Продажбите на една масата може да бъде
разделена на няколко сметки.
Клиент – бутон за търсене на клиент.
Количка – показва набраните стоки
към съответната сметка.
Връщане към салон за смяна
на масата.
При натискане на определена група се отваря
прозорец, където се виждат наличните в
групата стоки.
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НАБИРАНЕ НА ПОРЪЧКА
В тази екран се избират стоките за продажба.
Когато се посочи една от стоките се отваря
следващия прозорец, където се попълва
количеството. При натискане на бутон
ЗАПИШИ се въвежда стоката в количката.

КОЛИЧКА
При влизане в количката се вижда всички
поръчани стоки.
Връща за продължаване на
поръчките.
Изпращане на печат към кухнята. На
бележката към кухнята няма хедър и футер,
както и не се изписват цените на стоките. В
бележката се изписва името на сервитьора,
номера на масата, от която е направена
поръчката, името на работното място – бар,
кухня или др., име на поръчаната стока и
поръчаното количество.
Приключване на продажбата.
Приключването на продажба създава
фискален бон, който се печати на фискалния
апарат, който е свързан към компютъра, към
който е свързано устройството. Ако
фискалният апарат не върне отговор за
коректно създаден фискален бон, продажбата
не може да се приключи.
Продажбата може да се приключи както от
Янак Андроид, така също и от компютъра в
ресторанта чрез продажбите на ЯНАК ПРО.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЯНАК
АНДРОИД
В този модул има доста по-малко
възможности за приключване на продажбата
от възможностите за приключване през
продажбите на ЯНАК ПРО.

Приключване на продажба в брой
При този метод на приключване се издава
фискален бон на фискалният апарат, който е
свързан към компютъра в ресторанта.

Приключване на продажба по
банков път
При този метод на приключване не се издава
фискален бон, защото в момента на
приключване няма плащане на документа. За
да се приключи този вид документ е
необходимо да има избрана фирма и да се
издаде фактура. Плащането по банков път
оформя задължение на фирмата, което при
постъпване на парите в банковата сметка се
закрива през модул Банка на ЯНАК ПРО.
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БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ
Плащане с карта. При този метод на плащане
се издава фискален бон на фискалния апарат,
който е свързан към компютъра в ресторанта.
Парите не влизат в касата на оператора, а в
предварително нарочена банкова сметка
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УЕБ БАЗИРАНА СИСТЕМА eyanak.com
МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМА ЯНАК
Мобилната версия на програма ЯНАК се използва, за да може системата да е по-гъвкава при
продажба чрез различни устройства и операционни системи. Уеб базираната система е
частично и съкратено копие на модул продажби на ЯНАК ПРО. Всички документи, които се
създават през този портал използват абсолютно същата логика, каквато е заложена в
продажбите на ЯНАК ПРО.
Как се ползва уеб системата?
За да се използва тази система, фирмата трябва да разполага със следното:
1. Трябва да има поне един стационарен компютър, който ще изпълнява ролята на
сървър. На този компютър трябва да има инсталирана и регистрирана програма „ЯНАК
ПРО”. В този компютър се съхранява работната база данни на фирмата.
2. Компютърът трябва да има статично IP.
3. За да има добра комуникация с базата се изисква да се подсигури стабилен интернет.
Препоръчваме като минимум 50 mb download и 50 mb upload.
4. В Янак Софт ЕООД трябва да се добави регистрация на всеки оператор, който ще работи
чрез този портал.
5. Потребителите на програмата регистрират имейл, чрез който се осъществява достъп до
базата данни. Това се прави през приложението - „Клиентски профил”.

Чрез интернет портал eyanak.com се достъпва базата данни на сървъра на фирмата през
интернет браузер. Създаването на нова продажба и приключването на продажба се подчинява
на същите правила, на които се подчинява модул продажби на ЯНАК ПРО.
УНП се генерира в момента на въвеждане за продажба на първата стока, като правилата са
същите, каквито са посочени в урока за генериране на УНП.
Може да се работи през телефон, таблет или компютър. За целта има две визии на екрана за
продажбите.
ВИЗИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОН И ТАБЛЕТ - системата се използва основно при
разносна търговия, но не само, т.е. може да се ползва и за продажби в магазин.
При разносна търговия търговският представител въвежда заявките на клиентите или директно
регистрира продажби. Системата се свързва чрез блутут с мобилен фискален принтер, на които
се издават фискални бонове и се печатат фактури. На снимката е показан екрана за продажби
през телефон и таблет.
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Бутон за излизане от екрана за продажби.
Бутон за избиране на клиент.
Бутон за отваряне на количката, където се
виждат набраните стоки за продажба.

Бутон за отваряне на екран с настройки.
Филтър за търсене на
стока по име или баркод.
Филтър за търсене на стоки по основен
доставчик.
Филтър за търсене на стоки по групи
стоки.
Изчистване на всички въведени филтри.

Настройки в продажбите на мобилна версия
ЯНАК
 Показвай клиенти само от избрания търговски
представител – чрез тази настройка се
филтрират клиентите, които са достъпни от
това устройство. В програма Янак Про, в
картона на клиента се определя неговия
търговският представител, по този начин
всеки търговски представител може да вижда
само своите клиенти.
 Продажна цена – тук се определя, с коя
ценова група работи устройството. Всяка стока
може да има до 10 предварително зададени
продажни цени. Тук се определя устройството
на коя цена ще продава стоките.
 Документ по подразбиране – тук се определя
вида на документа, който се зарежда
автоматично при избиране на клиент.
Документите биват Разписка, Стокова
разписка, фактура, кредитно, дебитно,
проформа фактура, заявка.
 Отваряне на екрана на стоката при търсене в
терминален режим – при сканиране на стока
чрез баркод скенер, ако е включена тази
настройка ще се отвори допълнителен екран,
където ще се попълни количеството за
продажба и продажната цена. Ако
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настройката е изключена, програмата
автоматично ще продаде 1 бройка.
Показва само стоките с положително
количество – тази настройка определя, да се
виждат само стоки, които са налични на
склад.
Свободно ценообразуване – когато е
включена тази настройка оператора ще може
да променя продажните цени.

Фискален принтер – допълнителни настройки.
 Дубликат на фискален бон – печати
автоматично дубликат на всеки фискален бон.
 Печат на фактурата във фискален бон – тази
настройка определя да се печати фактурата
във фискалния апарат.
 Печат на фактура дубликат – автоматично ще
се печати копие на фактурата.
 Печат на входящ контрол – при включване на
тази настройка за всяка стока ще се печатат
данните за входящ контрол – срок на годност
и партида.
 Печати салдо на клиента – печати във
фискалния бон салдото на клиента.

НАСТРОЙКА НА ПОС ПРИНТЕР
ПОС принтер се използва, когато се печатат фактури
по банков път. Печатът се активира само, когато
документът се приключи.
 Активен печат в модул продажби –
настройката определя, че се използва ПОС
принтер.
 Питай за печат на документа – при
приключване на продажбата програмата ще
пита дали да разпечати документа. Ако
настройката не е включена, програмата ще
печати автоматично.
 Брой копия за печат на документа - тази
настройка определя, колко копия от
документа да се отпечатат.
 Печат на входящ контрол – пуска печат след
всяка стока за срок на годност и партида.
 Печат на салдо на клиента – печати в долната
част на документа салдото на клиента.
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КОЛИЧКА С НАБРАНА ПРОДАЖБА
След като е набрана поръчката се отваря количката,
където се виждат всички набрани стоки за продажба. В
горната част на екрана се вижда вида на избрания
документ и името на клиента.
За да се приключи продажбата се натиска бутон за
приключване.
Ще се отвори екран за приключване на продажбата.
чрез този бутон може да се редактира
продаденото количество.
чрез този бутон може да се анулира продажбата
на стоката. Анулираните продажби се виждат в
справката 18.5 – Таблица – анулирани продажби.
Връща за продължаване на продажбата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА
ПРИКЛЮЧВАНЕ В БРОЙ
В този екран се вижда фирмата и дължимата сума.
Погасяване на задължения – когато е включена тази
настройка програмата ще може да изплати и стари
неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той
вижда общото задължение на клиента и попълва
получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от
стойността на новия документ и клиентът има старо
задължение, програмата ще издаде един фискален бон за
новия документ и след това ще изплати стария неплатен
документ и ще издаде допълнителен фискален бон за него.
Ако старите неизплатени документи са повече от един,
програмата ще издаде по един фискален бон за всеки
отделен документ.
Когато платената сума е по-голяма от задължението на
клиента в полето „Ресто” се изписва, колко трябва да се
върнат на клиента.
ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
Този метод на приключване се използва от търговците на
едро, когато продават стока на клиент, която ще бъде
платена по банков път. В този случай се издава фактура, за
която не се издава фискален бон.
В този екран се избира банковата сметка, която ще се
разпечати във фактурата. Фактурата ще се отпечатат на ПОС
принтер.
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БЕЗНАЛИЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
В този прозорец се използва плащане чрез карта.
Програмата се държи по аналогичен начин, както е при
продажба в Брой.
Погасяване на задължения – когато е включена тази
настройка програмата ще може да изплати и стари
неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той
вижда общото задължение на клиента и попълва
получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от
стойността на новия документ и клиентът има старо
задължение, програмата ще издаде един фискален бон за
новия документ и след това ще изплати стария неплатен
документ, като ще издаде допълнителен фискален бон за
него. Ако старите неизплатени документи са повече от
един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за
всеки отделен документ.
ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
Този метод на приключване се прилага, когато се използва
куриер за доставяне на стоката до клиента и този куриер ще
получи парите от клиента.
При приключване чрез наложен платеж програмата издава
фискален бон, но се оформя задължение на куриера, т.е. в
този случай Спиди ще дължи 340 лв.

ВИЗИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ ЗА КОМПЮТЪР - системата може да се използва за регистриране
на продажби в търговски обекти. В този случай порталът може да се отвори на настолен
компютър, като на него трябва да има инсталирана програма Фискален сървър /описание на
тази програма може да намерите по-горе на стр. 44. Тя осъществява връзката между интернет
сайта и фискалния апарат. На следващата снимка е показан екрана за продажби при визия за
работа с компютър.
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Видове документи, които се създават през мобилната версия:
Разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. продажба в магазин. Вади стока от склада.
Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
Стокова разписка – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от
склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
Фактура– Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада.
Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
Кредитно известие – Документът изисква задължително избиране на клиент. Връща стока в
склада. Оформя плащане към клиента. Ако плащането е в брой или с карта се издава сторно
фискален бон. Когато документът не е платен се оформя задължение към клиента. При
избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата, към
която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.
Дебитно известие – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от
склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон. При
избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата към
която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.
Разписка сторно – Документът не изисква контрагент, т.е. сторно в магазин. Този документ се
генерира автоматично, като се избере документ разписка и се изкупи стоката от
клиента. Издава сторно фискален бон. По време на изкупуването се отваря прозорец, където се
посочва номера на документа, с който е закупена стоката. Документът присвоява УНП от
документа за продажба.
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НАСТРОЙКИ

В екрана за продажби, от менюто „Инструменти” се отварят визуалните настройки. В лявата
част на екрана се активират групи от стоки, които да се визуализиран на екрана за директни
продажби. В нашия случай са включени групите Баркод скенери, Мобилни устройства и
Търговски везни. В дясната част на екрана има следните настройки.
 Показва панел с основната група на стоката – тази настройка определя, дали да се
вижда панела, в който се показват изброените групи в ляво на екрана.
 Група избрана при отваряне на модула – тук се активира група по подразбиране. Тази
група ще е избрана автоматично при влизане в системата.
 Брой колони на групите – тази настройка определя, колко колони да има от бутони с
групи стоки.
 Брой редове на групите – тази настройка определя, колко реда да има от групите на
стоките.
 Брой колони на стоките – тази настройка определя, колко колони с бутони от стоки да
има на екрана.
 Брой редове на стоките – тази настройка определя, колко реда с бутони от стоки да има
на екрана.
 Покажи стандартен режим – в този режим се работи, като след сканиране на баркода
на стоката се попълва количество и цена.
 Покажи терминален режим – в този режим се работи, като след сканиране на баркода
на стоката се въвежда автоматично за продажба 1 бр.
 Покажи бутони с цифров блок – тази настройка включва цифрова клавиатура на екрана.
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НАСТРОЙКА НА ФИСКАЛЕН АПАРАТ

Чрез тази настройка се определя модела на фискален апарат, чрез който работи системата.
 IP на компютър на който е включен фискален апарат – тази настройка определя
къде е включен фискалния апарат. Когато полето е празно, това означава, че
фискалният апарат е вързан на същия компютър.
 Дубликат на фискален бон – печати автоматично дубликат на всеки бон.
 Печат на фактура дубликат – печати копие на всяка фактура.

НАСТРОЙКА ЗА ПЕЧАТ НА СТАНДАРТЕН ПРИНТЕР

От екрана за продажби от менюта „Инструменти” се отваря екрана за настройване на печат.
Тази настройка включва печат на документите, като ги създава във PDF файл, който се
отпечатва на стандартен лазерен принтер. Документите не може да се отпечатат преди да е
приключена продажбата.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА ВЪВ ВИЗИЯ ЗА КОМПЮТЪР
В БРОЙ

Издава фискален бон. В този екран се вижда фирмата и дължимата сума.
Погасяване на задължения – когато е включена тази настройка програмата ще може да
изплати и стари неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той вижда общото
задължение на клиента и попълва получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от
стойността на новия документ и клиентът има старо задължение, програмата ще издаде един
фискален бон за новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ и ще
издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от
един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за всеки отделен документ.
Когато платената сума е по-голяма от задължението на клиента в полето „Ресто” се изписва
колко трябва да се върнат на клиента.

ПО БАНКОВ ПЪТ

В този екран се избира банковата сметка, която ще се разпечати в документа на клиента.
Документите се печатат на принтер, който е инсталиран към уиндолса. Фискален бон няма да
се издаде.
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БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Издава фискален бон. В този прозорец се използва плащане чрез карта.
Програмата се държи по аналогичен начин, както е при продажба в Брой.
Погасяване на задължения – когато е включена тази настройка програмата ще може да
изплати и стари неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той вижда общото
задължение на клиента и попълва получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от
стойността на новия документ и клиентът има старо задължение, програмата ще издаде един
фискален бон за новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ, като ще
издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от
един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за всеки отделен документ.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Този метод на приключване се прилага, когато се използва куриер за доставяне на стоката до
клиента и този куриер ще получи парите от клиента.
При приключване чрез наложен платеж програмата издава фискален бон, но се оформя
задължение на куриера, т.е. в този случай това е Спиди.
.
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ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Не се издава фискален бон. Програмата приключва документа, като оформя задължение от
клиента.

ИНТЕРНЕТ САЙТ ЯНАК
Софтуерът има разработен интернет сайт, който достъпва директно базата данни и работи с
нея. През сайта се създават документи „Поръчка от клиент – заявка”. Тези документи се
записват директно в базата данни на програма „ЯНАК ПРО”.
За да може да се генерира УНП е необходимо към сървъра, където е разположен интернет
магазина да има свързан фискален апарат. УНП се генерира в момента в който клиентът
потвърди поръчката и тя се запише в базата данни на ЯНАК ПРО.
Данните за стоките в интернет магазина се въвеждат и контролират през основната програма
„ЯНАК ПРО”. Чрез настройка от картона на стоката се определя, дали стоката да се вижда в
интернет магазина или не.
Интернет магазина няма отделна база данни. Той работи с базата данни на програма ЯНАК.
Няма допълнителна база, няма синхронизация, поръчките се записват в базата в реално време.
Интернет магазина се разработва индивидуално за всеки клиент, но винаги схемата за работа с
базата данни е една и съща.

МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ
Налични са три метода на плащане:
1. Плащане чрез наложен платеж – при този метод поръчката се записва в
програмата със забележка, че плащането ще бъде с наложен платеж. Когато тази
поръчка се зареди за продажба и се приключи с плащане чрез наложен платеж,
програмата издава фискален бон. Задължението се прехвърля към куриера.
2. Плащане чрез пощенски паричен превод – при този метод поръчката се записва в
програмата със забележка, че плащането ще бъде с пощенски паричен превод. Когато
поръчката се зареди в продажбите и се приключи чрез пощенски паричен превод, не се
издава фискален бон. Задължението от продажбата се прехвърля към куриера.
3. Плащане по банков път – при този метод поръчката се записва в програмата със
забележка, че плащането ще бъде по банков път. Когато поръчката се зареди в
продажбите и се приключи чрез плащане по банков път, не се издава фискален бон.
Задължението за продажбата се натрупва в салдото на клиента.
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4. Плащане чрез карта – при този метод на плащане програмата издава автоматично
фискален бон в момента, в който се потвърди плащането с карта. В този момент се
издава фактурата и фискален бон.

Това е визията на интернет магазина. При избиране на определена стока се отваря прозорец,
където се попълва желаното количество. След като се потвърди, стоката се въвежда в
количката.
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В количката когато се натисне бутон „Приключване на поръчка” се отваря следващия екран,
където се попълват данните за купувача.
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В този екран, когато се натисне бутон „Приключи”, вече се приема, че поръчката най-вероятно
е истинска и програмата генерира УНП. Поръчката се записва в базата данни на програма ЯНАК
ПРО и може да се види в модул - Поръчки – заявки от клиент..
В продажбите на програма ЯНАК ПРО, бутона „ПОРЪЧКИ” започва да мига. Когато се натисне
този бутон се отваря прозорец, където се виждат всички направени поръчки. При двойно
кликване върху един от документите, той се зарежда в модул продажби, от където се
приключва. Ако документът се приключи в брой, с карта или с наложен платеж се издава
фискален бон. Продажбата е със същия УНП, какъвто е генериран за поръчката.
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Получена поръчка.

В модул продажби на програмата има бутон „Поръчки”. Когато се появи нова поръчка, този
бутон започва да мига. Натиснете бутона и ще се отвори справка, където се виждат всички
направени и неприключени поръчки. С един клик върху документа, поръчката се прехвърля в
модул продажби. Документът за продажба присвоява уникалния номер на продажба, който е
същият като на поръчката. От тук на сетне продажбата се приключва по стандартен за начин.

ПРОТОКОЛ ЗА ПОРЪЧКА
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ЗАРЕДЕН ПРОТОКЛ ЗА ПРОДАЖБА

