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1. Екран „КаБел ЕООД“. 

Начален екран на програмата при стартиране. Налични компоненти: 

 Последно влизане; 

 Общо въведени Продукти; 

 Общо прогнозна сума; 

 Продадени Продукти; 

 Продажби, обща сума; 

 Всички неплатени; 

 Въвеждане и редактиране на Продукти. 

 

 

              

(Снимка 1 – Екран „КаБел ЕООД“) 
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1.1 Последно влизане. 

 Дата и час на последното влизане. 

 

1.2 Общо въведени Продукти. 

Показва броя въведени Продукти в цялата програма. Това са Продуктите въведени 

от екран „Въвеждане на нов Продукт“ (виж Снимка 4), които са със размер, начални 

бройки, единична цена и забележка. 

1.3 Общо прогнозна сума. 

 Сумата на всички въведени Продукти от екрана „Въвеждане на нов Продукт“ (виж 

Снимка 4). Това е прогнозна сума, защото при продажба на Продукт, цената му за една 

бройка може да се променя в екран „Продажби“ (виж Снимка 10). Тази прогнозна сума, не 

се отразява никъде при продажба и служи само за ориентация. 

 

1.4 Продадени Продукти. 

 Всички продадени Продукти до момента. Броя на полето се актуализира, след като 

се платят в екран „За Реализация“ (виж Снимка 14). В екран „Реализирани“ (виж Снимка 

23), може да се видят броя реализирани Продукти, който ще е равен на това поле 

„продадени Продукти“. 

 

1.5 Продажби, обща сума. 

 Сумата на всички продадени Продукта до момента. Тя е реална, тъй като е 

базирана на екрана „Платени“ и крайна сума, базирана от продажбите. 

1.6 Всички за реализация. 

 Списък с всички Продукти, които са въведени за продажба от екран „Продажби“, 

но все още са платени от екрана „Неплатени“. Този списък, има за цел да информира за 

неплатени и ако са вече платени, да се платят от екрана „Неплатени“. 

 В списъка, на всеки ред е подредено по следния модел:  

наименование, размер, броя за продажба, единична цена 
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(Снимка 2 – Списък на всички неплатени Продукти) 

1.7 Въвеждане и редактиране на видове Продукти. 

 Списък на всички видове въведени Продукти. От този лист, се вземат всички 

наименования на Продуктите в програмата.  

При въвеждане на нов вид Продукт (виж Снимка 3а), то не забавно се добавя в 

падащите менюта навсякъде из програмата.  

Поле „Номер:“ е автоматично генериран следващ номер, спрямо листата, но може и 

да се промени ръчно. При условие, че съществува вече такъв Продукт със същия номер, се 

появява съобщение (виж Съобщение 1б). 

Поле „Наименование“ при добавяне е името на новия Продукт. При условие, че 

съществува вече такъв Продукт със същото име, се появява съобщение (виж Съобщение 

1а). 

       

(Съобщение 1а – Информация за: съществуващ вече Продукт, 1б – съществуващ вече номер) 

   

(Съобщение 2а – Информация за: съществуващ вече Продукт, Съобщение 2б – потвърждение за 

изтриване 



 

  

КаБел ЕООД версия 1.10            www.rumensoft.com                                                          5 

 

5 

                  

(Снимка 3а – Добавяне на вид Продукт, 3б – Обновяване на вид Продукт) 

При обновяване на Продукта (виж Снимка 3б), той се актуализира навсякъде в 

падащите менюта и имената на вече въведените такива с размер, цени. При условие, че 

съществува вече такъв Продукт със същото име, се появява съобщение (виж Съобщение 

3б). Преди да се обнови Продукта, се появява съобщение за потвърждение (виж 

Съобщение 3а) 

    

(Съобщение 3а – Информация за: потвърждение за обновяване, Съобщение 3б – съществуващ Продукт) 

Поле „Изтрий номер“ се въвежда номера от листата, за който искате да изтриете 

Продукта. При неправилно или несъществуващ номер се показва съобщение (виж 

Съобщение 1б). Преди да се изтрие Продукта се появява съобщение за потвърждение (виж 

Съобщение 3а) 

2. Екран „Въвеждане на нов Продукт“. 

 Въвеждане на Продукти, техния им размер, цена, начални бройки, единична цена 

(която се ползва за прогнозна сума в екран „КаБел ЕООД“) и забележка (виж Снимка 4). 

Налични компоненти; 

 Продукт; 

 Размер; 
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 Начални бройки; 

 Единична цена; 

 Общо сума; 

 Забележка. 

 

(Снимка 4 – Въвеждане на нов Продукт) 

2.1 Продукт 

Падащо меню, което взима данни от списъка в началния екран „КаБел ЕООД“ 

(виж. Снимка 1). 

 

2.2 Размер 

Текстово поле за размера на Продукта. Полето няма ограничение в символите. При 

условие, че съществува вече такъв Продукт със същия размер, се появява съобщение (виж 

Съобщение 4а). 

 

2.3 Начални бройки 

Началните бройки за този Продукт, които стават автоматично и наличните 

Продукти в другите екрани. Когато искаме да увеличим наличните бройки на Продукта, 

можем да го направим от екрана „Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти“ (виж 

Снимка 6), но не и от тук. 

 

2.4 Единична цена 

Единична цена на Продукта, която може да се промени преди да се продаде. Тази 

сума участва в калкулацията на полето „Общо прогнозна сума“ на началния екран. 
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2.5 Обща сума 

Общата сума, която се калкулира от поле „Начални бройки“ умножено по 

„Единична цена“. Това поле е информативно и не се ползва никъде при продажбите. 

 

2.6 Забележка 

Свободна информация, която е информативна и не се ползва никъде при 

продажбите. 

  

2.7 Бутон Добави 

 Добавя Продукта към наличните (виж Снимка 5а). След успешно въвеждане, се 

показва съобщение за информиране за успешното въвеждане (виж Съобщение 4а). Ако 

Продукта вече съществува с този размер, се появява грешка (виж Съобщение 4б) 

       

(Снимка 5а и 5б – Въвеждане на нов Продукт) 

2.8 Бутон Изчисти 

 Изчиства всички полета в които има стойност (зануляване) (виж Снимка 5б) 

    

(Съобщение 4а – Информация за: потвърждение за обновяване, Съобщение 4б – съществуващ Продукт) 
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3. Екран „Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти“. 

 Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти. Запазване на наличността в 

Word, Excel и друг документ. Наличност на всички въведени Продукти (виж Снимка 6), 

показани в колони: 

 № (номер) 

 Наименование 

 Размер 

 Начални бройки 

 Налични бройки 

 Единична цена 

 Общо 

 Забележка 

 Дата на добавяне 

 

 

(Снимка 6 – Екран „Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти“) 

3.1 Колони на списъка 

 Колона № (номер) - Уникален пореден номер на Продукта в програмата. 

 Колони Наименование, Размер, Начални бройки, Налични бройки, Единична 

цена, Общо и Забележка са описа в точка 2. 

 Колона Дата на добавяне – автоматично въведена дата, когато се въвежда 

Продукта от екрана „Въвеждане на нов Продукт“ 
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3.2 Търсене 

Търсене измежду наличността, която също е показана в колони на екрана. Търсенето 

може да бъде по „Продукт“, „Размер“ и да се подреди по „Размер“ и „Единична цена“. 

След избирането на критерий за търсене, се избира бутона „Лупа“ (виж Снимка 7). За 

нулиране (връщане на всички) резултати се избира бутона „Стрелки“ (виж Снимка 8) 

 

(Снимка 7 – Търсене по критерий) 

 

(Снимка 8 – Възобновяване на списъка) 
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3.3 Запази 

Запазване в различни формати (виж Снимка 9а) 

 първи бутон в Excel формат. Извежда всички колони и резултати от таблицата в 

екрана 

 втори бутон в готовност за печат. Извежда само колони: Наименование, размер 

и бройки. 

 трети бутон в готовност за печат и в Word. Извежда всички колони и резултати 

от таблицата в екрана. 

 3.4 Обновяване 

 Обновява данните на Продукта (виж Снимка 9б). Името му не може да се променя, 

както и наличните му бройки. Те се калкулират според началните бройки. Пример: при 25 

начални и налични 15, добавим 10 за началните, то тогава трябва да се въведат 35 за 

начални, наличните автоматично стават 15 + 10 = 25. Обновяването на информацията 

засяга само наличността, която се показва в екрана. Продуктите подадени вече за 

реализация или реализираните няма да се актуализират. При въведени бройки, които са по 

малко от наличните, се показва съобщение при опит за запазване (виж Съобщение 5). При 

запазване се избира бутона „Дискета“. 

         

(Снимка 9а – Запазване във файлов формат, Снимка 9б – Обновяване) 

 

 

(Съобщение 5 – При въвеждане на по-малко бройки от наличните) 
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4. Екран „Продажби“. 

 Екран за въвеждане на Продукти, готови за продажби (виж Снимка 10), които се 

виждат в екран „За реализация“ (виж Снимка 14) 

 

(Снимка 10 – Въвеждане на Продукти за реализация) 

4.1 Въвеждане на Продукти 

 Полето показва колко е въведената цена (стандартна цена) за този Продукт и колко 

са наличните бройки от този вид Продукт и размер. 

 Текущи бройки – желаните бройки за продажба. При въвеждане на грешен 

номер, се появява съобщение (виж Съобщение 6а) 

 Текуща цена за бройка – желаната цена за бройка, която може да е различна 

от стандартната. 

 Общо – обща цена на текущи бройки, умножени по текущата цена. 

4.2 Вътрешни данни 

При не въвеждане на Клиент и Дата или грешно въведени, показва се съобщение за 

грешни данни (виж Съобщение 6б) 

 Данните се ползват само за вътрешно ползване на програмата, не фигурират 

в изходния репорт; 

 Купувач – При принтиране на репорт, се ползва купувача, който се въвежда 

в този екран; 

 Дата – Дата на продажба; 
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За въвеждане се избира бутона „Отметка“ (виж Снимка 11), при изчистване на 

въведените данни се избира бутона „Кошче“ (виж Снимка 12) 

 

(Снимка 11 – Добавяне на Продукт за реализация) 

 

 

(Снимка 12 – Изчистване на въведените данни) 

 

4.3 Изтрий номер (виж Снимка 13) 

Изтрива въведения Продукт (от 4.1 и 4.2 точка) за реализация, който се 

вижда в полето в ляво на екрана – въведени Продукти за реализация. При грешен 

въведен номер, се показва съобщение за грешка (виж Съобщение 7а). Преди 

изтриване, се показва съобщение за потвърждение (виж Съобщение 7б) 
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(Снимка 13 – Изтриване на номер) 

 

4.4 Въведени Продукти за продажба 

Всички въведени Продукта от екрана (от 4.1 и 4.2 точка). Същите тези се показват 

и в екран „За реализиране“ (виж Снимка 14) 

 

  

(Съобщение 6а – Въвеждане на повече от наличните, Съобщение 6б – грешно въведени или празни) 

 

  

(Съобщение 7а – несъществуващ Продукт, Съобщение 7б – потвърждаване при изтриване) 

 

5. Екран „За реализация“. 

 Екрана показва всички въведени Продукта за реализация (виж Снимка 14), които са 

въведени от екран „Продажби“ (виж Снимка 10) 
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(Снимка 14 – Екран за реализация) 

 

За реализиране на Продукта, се избира с отметка в екрана и се избира бутона 

„Банкнота“ (виж Снимка 15) 

 

(Снимка 15 – Избиране на Продукти за реализация) 
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5. Екран „Реализирани“. 

Екрана показва реализираните Продукти, такива които са минали първо през 

екрана „За реализиране“. Този екран също позволява и отмяна на реализиране на Продукт 

(виж  Снимка 16). 

 

(Снимка 16 – Отмяна на реализираните) 

 

6. Екран „Репорти – Генериране, принтиране“. 

Екрана позволява издаването на Репорти, според зададени критерий – клиент и 

подредба. Налични са четири репорта: 

 Наименование, Размер, Бройки 

 Първи вариант, Цена 

o Наименование, Размер, Бройки, Цена 

 Втори вариант, Общо лв. 

o Наименование, Размер, Бройки, Общо лв. 

 Всичко от таблицата в екрана „Репорти“ 
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(Снимка 17 – Генериране на репорти) 

 

6.1 Наименование, Размер, Бройки 

Извежда в готовност за печат. Данните са от екрана „Репорти“ (виж Снимка 

17). 

 

(Снимка 18 – Репорт: Наименование, Размер, Бройки) 
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6.2 Наименование, Размер, Бройки, Цена лв. (виж Снимка 19) 

 

(Снимка 19 – Репорт: Наименование, Размер, Бройки, Цена лв.) 

 

6.3 Наименование, Размер, Бройки, Цена лв., Общо лв. (виж Снимка 20) 

 

(Снимка 20– Репорт: Наименование, Размер, Бройки, Цена лв., Общо лв.) 
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6.4 Всичко от таблицата в екрана „Репорти“ (виж Снимка 21) 

 

(Снимка 21– Репорт: Всичко от таблицата в екрана „Репорти“) 

 

Всички репорти могат да се изведат и в Word, Excel формат (виж Снимка 22) 

 

(Снимка 22– Репорт: Извеждане на Репорт в друг формат) 
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Допълнително инфо:  

Опция да се отмени реализираните Продукти. 

 

(Снимка 23 – Отмяна на реализираните) 

 

 

 

 

 

 

 


