
 ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
 

Пловдив, тел. 032-307050, 0888-640825, 
e-mail: office@edis-bg.com, www.edis-bg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕДИС-ФАКТУРИ  
 

ФАКТУРИРАНЕ  
версия 2.5 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пловдив, май 2013 г. 
 
 
 
 
 



СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. СТАРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА. ............................................................................................. 3 
2. ОБЩА БАЗА ............................................................................................................................. 4 

2.1. Фирмени данни................................................................................................................... 4 
2.2. Видове плащания................................................................................................................ 4 
2.3. Подреждане на номенклатурите ........................................................................................ 5 
2.4. Категории клиенти. ............................................................................................................ 5 
2.5. Контрагенти........................................................................................................................ 6 
2.6. Търговски вериги ............................................................................................................. 10 
2.7. Складове (обекти)............................................................................................................. 11 
2.8.  Групи артикули................................................................................................................ 11 
2.9. Артикули........................................................................................................................... 12 
2.10. Автоматично номериране на документи. ...................................................................... 15 
2.11. Банкови сметки............................................................................................................... 16 
2.12. Ставки по ДДС в ЕС....................................................................................................... 16 

3. ФАКТУРИРАНЕ. .................................................................................................................... 18 
3.1. Въвеждане на данни за документа................................................................................... 18 
3.2. Избор на контрагент......................................................................................................... 19 
3.3. Банкови сметки и пояснителни текстове......................................................................... 20 
3.4. Въвеждане на артикули.................................................................................................... 21 
3.5. Изтриване на позиции от фактурата и самата фактура................................................... 24 
3.6. Бутони за управление на таблицата с артикулите........................................................... 24 
3.8. Копие на фактура.............................................................................................................. 24 
3.9. Издаване на експедиционни бележки.............................................................................. 25 
3.10. Документ за произход. ................................................................................................... 25 
3.11. Касови ордери................................................................................................................. 25 
3.12. Отпечатване на документи (фактури)............................................................................ 27 
3.13. Издаване на фактури на лица регистрирани по ДДС в други страни членки на ЕС 
(ВОД). ...................................................................................................................................... 28 
3.14. Електронни фактури....................................................................................................... 29 
3.15. Панел с бутони за работа с документи. ......................................................................... 31 
3.16. Анулиране на документ.................................................................................................. 32 
3.17. Подготовка и отпечатване на проформи-фактури. ....................................................... 32 
3.18. Подготовка и отпечатване на фактури за търговски вериги......................................... 33 
3.19. Подготовка и отпечатване на международни  фактури. ............................................... 36 

4. СПРАВКИ ............................................................................................................................... 40 
4.1 Издадени документи.......................................................................................................... 40 
4.2. Касова книга. .................................................................................................................... 40 
4.3. Справки за продажбите. ................................................................................................... 41 

5. ОБМЕН. ................................................................................................................................... 52 
5.1. Експорт на документи и  дневници по ДДС.................................................................... 52 
5.2. Експорт на номенклатури. ............................................................................................... 54 
5.3. Импорт  на номенклатури. ............................................................................................... 55 

6. СЕРВИЗ. .................................................................................................................................. 56 
6.1. Архивиране на базата данни. ........................................................................................... 56 
6.2. Разархивиране на базата данни........................................................................................ 56 
6.3. Изтриване на издадени фактури. ..................................................................................... 57 
6.4. Проверка за актуализация. ............................................................................................... 58 

 



1. СТАРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА. 

Натиснете бутона „Вход във фирма” от стартовата лента или „Избор на фирма” от менюто  
„КОНФИГУРАЦИЯ ”  / в ляво на екрана/.  

 

 
 

Ще се активира екрана за влизане в програмата.  
Изберете клиент и  работно място от създадената преди това конфигурация и натиснете бутон „Избор”. 

 

 
 
ЕДИС-ФАКТУРИ ще поиска да въведете кода за достъп до работното място..След първоначалната 

инсталация кода за достъп е “0” (нула).  При активен потребител за това работно място неговото име ще бъде 
изписано в полето “Текущ потребител” и достъпът ще ви бъде отказан. Ако сте напуснали програмата или 
Windows без да я затворите при аварийно прекъсване, можете да използвате бутона „Освобождаване на РМ”, 
за да си осигурите достъп до това работно място. Никога не освобождавайте работно място заето от друг 
активен потребител. Така ще блокирате неговата работа с непоправими последствия, а работата на двама 
активни потребители в едно работно място може да има непредвидими последици за базата данни. 

След успешното влизане в програмата ще се отвори основният екран, от който се избират и активират от 
вертикалната лента в ляво основните менюта на програмата, които ще разгледаме. 

 
 



2. ОБЩА БАЗА 

 Менюто включва подменюта за основните фирмени данни, номенклатури и контрагенти на фирмата, 
материални запаси, банковите сметки и ставки по ДДС. 

2.1. Фирмени данни.  
Тук се  извършва настройка на системните параметри на фирмата. 
Попълват се Идентификационен номер /Булстат/ и ИН по ДДС (1) (задължително!) ,ако фирмата е 

регистрирана по ДДС, наименованието на фирмата и адреса. 
 

 
 

 
 

 
  

В полетата, означени с (2) се попълват сметката, кода и името на обслужващата банка, като ако тя е повече 
от  една,  в подменю „Банкови сметки” се изброяват  всички използвани от фирмата сметки при 
фактурирането. В полета (3) се определя желаната точност при работа с количества и със стойности, като 
възможната разрядност е от 1 до 6. 

В полето „В режим на въвеждане”  (4) се превключва начина, по който се сортират КОНТРАГЕНТИТЕ в 
зависимост от избрания режим по идентификационен номер /Булстат/  или по име,  и МАТЕРИАЛНИТЕ 
ЗАПАСИ  – по  код или по име.  

   В полето „% ДДС”  (5) се определя ставката на данъка по ДДС, като е заложена установената за страната 
ставка от 20 %.  

2.2. Видове плащания.  

 
 
В този екран можете да въведете използваните от вас видове плащания при продажби. Предварително са 

заложени два основни типа, които не могат да бъдат изтривани и модифицирани.  Въведеният тук списък се 
предлага при фактурирането на продажбите и се отразява в издадените от програмата документи и справки.  
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2.3. Подреждане на номенклатурите 
Превключва се подреждането на фирмения код на контрагентите или на кода на групите от материалните 

записи /амбалаж, стоки, продукция, материали/.   
При азбучно подреждане се допускат всички символи с изключение на празен интервал. Подреждането на 

кодовете е от ляво на дясно. Поради тази причина код 100 ще се яви преди код 20  / код 100 започва с единица 
от ляво, която е по-малка от цифрата 2, с която започва код 20 /; 

При цифровото подреждане се допускат само цифри. Кодовете се подреждат в зависимост от големината на 
числата. В случая код 100 ще се яви след код 20. При използването на този вид подреждане, системата генерира 
автоматично следващия по ред номер при въвеждане на нов контрагент или материален запас. 

  

  

2.4. Категории клиенти. 
Клиентите могат да бъдат разпределени в категории и за всяка от тях да бъдат определени: 

 % на отстъпката; 
 падежа за плащане в дни 
 размера на кредитния лимит (горната граница на неплатените задължения). 

 
 



2.5. Контрагенти.  
Дава  списъка на контрагентите, с техните основни фирмени данни, фирмен код, категория, на база 

определена ставка на отстъпката или индивидуален процент на отстъпка. Полетата в  горната част на 
екрана  (1) не са активни, т.е. в тях не може да се нанасят промени и служат за визуализация на активния ред от 
номенклатурата. Всичко операции свързани с въвеждането на нови, корекция и изтриване на данни на 
контрагентите се извършват в долната част на екрана (2) или  с помощта на бутоните (3) разположени над 
таблицата. 

 
       В долния ляв ъгъл е разположен панел с бутони (4) за изпълнение на различни действия в таблицата с 
контрагентите: преход между редовете на контрагентите, вмъкване, редактиране и изтриване на редове, отказ 
от направени промени в поле, запис на въведените данни, обновяване. При позициониране с курсора върху 
бутон от тази лента, се появява описание на извършваната от него функция. 

Ако е включена опцията „Автоматично зареждане и корекция на ИН по ДДС” при промяна на данните в 
полето от колона „Идент. №” автоматично се коригира и съдържанието на полето в колона „Идент.№ по 
ДДС”, като отпред програмата добавя „BG”. Използването на тази опция намалява работата при въвеждане на 
контрагенти регистрирани по ЗДДС, защото след въвеждането на техния идентификационен номер (ЕИК, 
БУЛСТАТ) автоматично се зарежда  и техния идентификационен № по ДДС. 

След въвеждането на идентификационния № (ЕИК, БУЛСТАТ) или ЕГН на физическо лице в колона 
„Идент.№”, програмата автоматично  го проверява за коректност и в случай на грешка извежда съобщението 
„НЕВАЛИДЕН ЕИК (БУЛСТАТ)” (6). 

В десния край на таблицата са разположени колони за избор на „Категория” (описана по-горе) или 
въвеждане на индивидуални   „% Отстъпки” , „Падеж в дни” за плащане и размер на “Кредитен 
лимит”(горна граница за неплатени задължения). 
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При избор на категория установените за нея параметри: % отстъпка, падеж и кредит лимит се прилагат за 
текущия контрагент. Независимо от това, можете да определите индивидуални стойности за тези показатели за 
всеки контрагент и те имат приоритет пред тези  за избраната  

Контрагентите могат да бъдат сортирани по няколко признака: 
o По код  - като се щракне еднократно с мишката върху колоната „Фирмен код” или се активира 

бутона „По код”  /долу в лентата на екрана/ ; 

 
   

 
 
  

o По идентификационен номер /Булстат/ - като се щракне еднократно с мишката върху колоната  
„Иденти. No” или се активира бутона „По идент.No”; 

 
  

 
 
 

o По идентификационен номер по ДДС – чрез еднократно щракване в колоната „Идент.No по ДДС” 
или активиране на бутона „По идент.No по ДДС” 

 
  

 
 
 

o По име - чрез еднократно щракване в/у колона „Наименование” или активиране на бутона „По име”  

 
  

 
 

За въвеждане на нов контрагент може да се използва бутона  или клавишa “Insert” или “Ins” от 
клавиатурата. При зададено цифрово подреждане на номенклатурата, програмата автоматично генерира 
следващия номер за фирмен код. Задължително е въвеждането на наименование, ЕИК (Булстат), 
Идентификационен номер по ДДС за лицата регистрирани по ЗДДС, населено място и адрес на контрагента. 
Преместването между отделните колони в таблицата става с клавиша  “Tab”  (напред) и “Shift+Tab” (назад). 

Не се допуска корекция на фирмения код на вече въведени контрагенти. Преди да бъде изтрит контрагент 
програмата проверява дали той се използва в базата данни и отказва изпълнението на операцията в случай, че 
това е така. 

Могат да се използват възможностите за избор и филтриране на запис. С десния бутон на мишката се 
активира плаващо меню за сортиране и търсене в таблицата на контрагентите по код, наименование, или 
Идентификационен номер.  

 
Менюто “Избор” се активира, когато номенклатурата се използва при въвеждане на документи или справки.  
Чрез полето  Филтър се постига бързо намиране на желания контрагент по име, фирмен код , 

идентификационен номер и т.н като чрез курсора на мишката се активизира съответния признак с еднократно 
щракване върху лентата с данни на контрагентите /в примера върху Наименование/ и след това се активизира 

бутона Търсене навсякъде . Достатъчно е изписването на няколко букви или срички от търсеното име на 
контрагента и системата показва всички контрагенти, в имената на които се съдържат те. 



 
Най долу в десния ъгъл на екрана се намира бутон за Печат. При неговото активиране се отваря прозорец 

със следните бутони: 

 
С първите три бутона се постига промяна в мащаба на страниците като най-използван е вторият, тъй като 

дава най-добър преглед на печатната форма. Следващите четири бутона-стрелки дават възможност за 
преход между страниците на печатната форма.. 

Следват бутон за избор на страница за визуализация, бутон за настройка на принтера и желаните за 
отпечатване страници и бутон за печат.  

 
 

 
 



С бутон „Save report”          се дава възможност за съхраняване на отчета в различни формат 
Quick Report file /*.QRP/, който позволява отчета да бъде изпратен и зареден при друг потребител, при който не 
е необходимо да бъде инсталирана програмата, с която е подготвен отчета. Друго предимство на този формат е, 
че не възникват проблеми относно липса на шрифтове или езикови настройки.  

Импорт на контрагенти от текстови файл (бутон Импорт) 
Работа с тази функция се състои в следното: 
Файлът за импорт трябва да е текстови или от типа CSV (comma separated value); 
В панел "ВХОДНИ ПОЛЕТА" (1) се маркират полетата, които се импортират и тяхното подреждане във 

файла. Минимално се изисква поле "Наименование". Ако не бъде посочено поле "Фирмен код" програмата 
използва нарастващ цифров номер, като започва от последния намерен в базата данни на контрагентите. За да е 
възможно това, в „Подреждане на номенклатурите” трябва да е посочено "дясно" подреждане т.е. цифрово. 
Ако в полетата за импорт е включено поле "Фирмен код" ще бъдат заредени само тези контрагенти, за които 
този код не се среща в базата данни, за да се избегне възможната замяна на съществуващ контрагент с друг. 
Макар и незадължителни, полетата "ЕИК (БУЛСТАТ)" и "ИН по ДДС" е желателно да бъдат подавани, 
защото след това задължително ще бъдат попълвани при издаване на фактури; 

От панел "РАЗДЕЛИТЕЛ" (2) се определя символът използван като разделител между полетата. Посочени 
са някои от най-често използваните, но ако разделителят не съвпада с нито един от тях, можете да маркирате 
"друг" и да го въведете в предвиденото за целта поле; 

В панел "ВИД НА ФАЙЛА ЗА ИМПОРТ" (3) се определя дали в импортираните данни се използва DOS 
или Windows кодова таблица. Ако се използва DOS, програмата автоматично прекодира входния текст към 
Windows кодова таблица; 

В полето "ФАЙЛ С ДАННИ ЗА ИМПОРТ" (4) трябва да се посочи файла за импорт. Той може да бъде 
въведен ръчно или да бъде избран с помощта на бутона в края на полето; 

С бутон "Проверка на входния файл" програмата проверява дали структурата на файла отговаря на 
посочената и ако всичко е наред, бутона "Зареждане на импорта за преглед" става достъпен. С него в панела 
(5) се зарежда файла с данни за визуален контрол преди записа в базата данни; 

С бутон "Запис на импорта в базата данни" заредените данни се записват в номенклатурата на 
контрагентите.. 

 

 

1 2 

3 
4 

6 



Експорт на номенклатурата с контрагенти.  
С бутон „Експорт“ се активира екран  с възможности за експорт на списъка с контрагенти в различни 

възможни формат. Ако е поставена отметка в полето „Преглед на файла след импорта“, се активира 
съответната програма и експорта се зарежда в нея. Това е възможно само, ако са правилно зададени 
асоциациите в операционната система. Например, експорта към Open Office се извежда във формат ODS и ако 
този тип файлове са асоциирани с Open Office (инсталиран на компютъра), програмата ще активира програмата 
CALC на Open Office и ще зареди в нея експорта.  

 
 

2.6. Търговски вериги 

 
Използването на тази възможност предлагана от програмата не е задължително. В случай, че извършвате продажби за 

търговски вериги тя ви осигурява следните допълнителни възможност: 
 въвеждане на специфични за търговските вериги кодове на артикули, мерни единици, пакетажни и доставни 

единици и възможност за включването на филтър при избор от номенклатурата; 
 издаване на специфично подготвени за търговските вериги фактури; 
 справки за продажбите по търговски вериги.  

При въвеждането на данните за търговските вериги трябва да спазвате следните правила: 
1. Поредният номер в списъка трябва да е уникален. За целта можете да се доверите на програмата. която ще ви 

предложи следващия пореден номер; 
2. Внимателно и точно въвеждайте  ЕИК(БУЛСТАТ) и Идентификационния номер по ДДС на търговската верига. 

Той трябва да съответства точно на тези от номенклатурата на контрагентите, за да може програмата да 
„разпознае” търговската верига и да активира опцията за издаване на специфичните за тях фактури; 

3. В полето „No във веригата” трябва да въведете вашия клиентски номер, с който сте регистрирани в нея. Той 
се отпечатва в издадените фактури.  

4. В полето „Срок за плащане” въведете договорения срок, в рамките, на който трябва да постъпи плащане по 
издадената  фактура. Ако няма такъв, оставете „0” (нула). Ако във вашия договор с търговската верига са 
посочени условия за плащане, които може да са различни за различните видове доставки при издаването на 
фактурата можете да посочите свободен текст в полето за плащане, например „според договорените условия”. 

Въвеждането на останалите данни за населено място, адрес, лице за контакт, телефон и имейл са само информативни и не се 
изискват  от програмата. 



2.7. Складове (обекти). 
При наличие на повече обекти във фирмата (складове, магазини) можете да използвате тази номенклатура. 

По подразбиране програмата не изисква въвеждането на обекти и приема, че всички артикули се намират в 
един и същи обект. За всеки обект трябва да зададете неговия код, наименование, евентуално местонахождение 
и МОЛ, и вида на артикулите, които се намират в обекта. Тези артикули трябва да бъдат от един и същи вид: 
материали, продукция, стоки или амбалаж. Можете да разпределите един и същи вид артикули в различни 
обекти, но не се допуска един и същ артикул да се среща в различни обекти. Включването на обекти в 
програмата ви дава възможност да получите справки за продажбите по обекти, но изискват и известна 
допълнителна работа по разпределението на артикулите по обекти. 

 

 

2.8.  Групи артикули. 
Това е още една възможност за групиране на артикулите. Всяка група се свързва с определен вид на 

артикула (материали, продукция, стоки или амбалаж)  и склад(обект), ако сте дефинирали такива в предходната 
номенклатура. Ако нямате дефинирани обекти, всички групи се свързват с вградения в програмата склад по 
подразбиране, които се идентифицира о програмата като „неопределен”. ЕДИС-ФАКТУРИ включва справка за 
продажбите по групи артикули, ако са дефинирани такива. При липса на зададени групи, по подразбиране 
програмата използва следните групи: материали, продукция, стоки и услуги   

 

 
 
За по-голяма яснота връзката между „Вид артикул”, „Склад (обект)” и „Група артикули” може да бъде 

илюстрирана по следния начин: 
      

Вид артикул (материали,  продукция, стоки, амбалаж)  
 
  
 
    Склад (обект)   Група артикули 
 
 
От схемата можете да забележите, че връзката между група артикули и склад (обект) не е задължителна. От 

друга страна при наличието на подобна връзка може да бъде осигурена по-структурирана информация.  



2.9. Артикули. 
За номенклатурата на  артикулите се използва таблична форма подобно на тази на контрагентите.  
Артикулите в таблицата се извеждат за избраната група (1). Данните се сортират по артикулен номер или 

наименование според направената настройка. Сортирането може да бъде променено чрез щракване на мишката 
върху съответната колона, която се променя в бледожълто, за да обозначи избрания вариант на подреждане. За 
сортиране можете да използвате едно от следните полета: „Артикул No”, „Наименование” или „Фирмен код”. 

За всеки артикул можете да зададете различни артикулни номера (2), но фирмения код (3) трябва да е 
уникален.  Този код се използва при експорта на документи към счетоводната система ЕДИС-АСО с отчитане 
на разхода в натури, което логично води до извода, че номенклатурите на материалните запаси в двете  
програми трябва да  са синхронизирани по него.    

  

 
 
Тази технология позволява да дефинирате различни артикулни номера за един и същ артикул (4) и ги 

свържете с различна мерна единица и цена.  На практика тази възможност се използва, когато е необходимо да 
използвате фирмените артикулни номера на клиента за доставките направени към него и ваши артикулни 
номера за другите продажби. В разглеждания пример артикулен номер „1201781” е фирмен код на търговската 
верига „Кауфланд България” АД, а „3112010” – артикулния номер на фирмата за други продажби. И двата 
артикулни номера са свързани с един и същ фирмен код „3112010”, който се използва в счетоводната система и 
уникално  идентифицира продукта. При въвеждане на артикулните номера на търговските вериги можете да 
включите и допълнителна данни (5) свързани с договорените условия за доставка и изисквани от търговските 
вериги: мярката за опаковка, брой артикули в една опаковка и баркод. Тези данни се използват в специалния 
формуляр на фактурите издавани за търговските вериги.  Полето „Търговска верига” (6) може да бъде 
използвано като филтър, за да ограничите списъка с артикули за избраната група само до тези доставяни на 
търговската верига, както можете да видите на следващия екран:  

 

 
 
 

1 
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Въвеждане на артикули.  
Най-напред трябва да изберете вида на материалния запас от списъчното поле “Вид артикул”.  В това поле 

се зареждат зададените групи артикули или тези по подразбиране включени в програмата.  За въвеждане на нов 

материален запас може да се използва бутона за добавяне   или клавишa “Insert” или “Ins” от клавиатурата. 
При зададено цифрово подреждане на номенклатурата, програмата автоматично генерира следващия номер за  
артикулен код на материален запас. Задължително е въвеждането на наименование, мярка и фирмен код.. 
Останалите полета имат следното значение: 

 “Продажна цена” – използва се при продажби на материални запаси за изчисляване на данъчната 
основа на доставките. Важно е да се обърне внимание на факта, че продажната цена в полето  
„Продажна цена”  се задава за всички позиции с или без начислено в нея ДДС, а не комбинирано!  

 “% ДДС” – посочва се ставката по ДДС за всеки материален запас, ако фирмата в регистрирана по ДДС. 
За всяка нововъведена позиция от материалните запаси системата включва установената в страната 
ставка по ДДС. В случаите на освободени от ДДС материални запаси или такива с нулева ставка, 
трябва да се направи ръчна корекция. Използва се за начисляване на дължимия ДДС при продажба на 
материални запаси; 

Преместването между отделните колони в таблицата става с клавиша  “Tab”  (напред) и “Shift+Tab” 
(назад). 

Не се допуска корекция на артикулния номер на вече въведени материални запаси. Преди да бъде изтрит 
материален запас програмата проверява дали той се използва в базата данни и отказва изпълнението на 
операцията в случай, че това е така. 

Поставянето на отметка в полето „Направи текущия вид артикули като основен при избор от 
номенклатурата” дава по-висок приоритет на избраната номенклатура. Това означава, че при влизането в 
екрана за материалните запаси (артикули) програмата автоматично ще превключва към тази приоритетна 
номенклатура.  В примера при влизане в номенклатурата автоматично се установява вид „Продукция”. 

 
Могат да се използват познатите възможност за избор и филтриране на запис. С десния бутон на мишката се 

активира плаващо меню за сортиране и търсене в таблицата на материалните запаси по код или наименование, 
избор на всички или отделен артикул и отмяна на избора.  

Моля обърнете особено внимание на опцията „Копиране на текущия запис с нов код”. 
 

 
 
Тя позволява с едно щракване на мишката да включите нов артикул, за който да зададете само нов 

артикулен номер от избрания. Може да се използва при въвеждането на артикулни номера за търговски вериги 
и специални клиенти. 



 
 
За избор на група от артикули натиснете и задръжте левия клавиш “Shift” и с левия бутон на мишката 

щракнете върху реда с артикула, който искате да изберете. 
Бутонът “Избор” се активира, когато номенклатурата се използва при въвеждане на документи или справки. 

Освен с помощта на бутоните или плаващото меню, сортирането на таблицата на артикулите може да бъде 
направено чрез щракване на левия бутон на мишката върху заглавието на колоната или чрез бутоните 
разположени над таблицата. За удобство тази колона е маркирана в светло жълто. 

С бутоните „Импорт” и „Експорт” се предоставят възможности за импорт и експорт на материални запаси 
(артикули). 

Импорт на материални запаси (артикули) в номенклатурата 
Файлът за импорт трябва да е текстови или от типа CSV (comma separated value); 
В панел "ВХОДНИ ПОЛЕТА" се маркират полетата, които се импортират и тяхното подреждане във файла. 

Минимално се изисква поле "Наименование" и “Мярка”. 
За останалите две полета “Група матер. запаси” и  “Код матер. запас” се следните правила: 
 ако не е посочена група данните се импортират в текущо избраната група от поле “Вид артикул”; 
 ако не са посочени кодове на артикули те се генерират автоматично като последователни цифрови 

номера за съответния вид номенклатура. Ако групата, в която се зареждат данните е с ляво подреждане 
се генерира предупреждение за  неправилно подреждане на цифровите кодове във вида: 1,111,2,222,3 и 
т.н. В случай, че групата съдържа позиции с не цифрови кодове и е невъзможно автоматичното 
генериране на номера импорта се отхвърля. 

В допълнение могат да бъдат заредени: валутни цени, граници за минимални и максимални запаси и срок на 
годност.  

От панел "РАЗДЕЛИТЕЛ" се определя символът използван като разделител между полетата. Посочени са 
някои от най-често използваните, но ако разделителят не съвпада с нито един от тях, можете да маркирате 
"друг" и да го въведете в предвиденото за целта поле; 

В панел "ВИД НА ФАЙЛА ЗА ИМПОРТ" се определя дали в импортираните данни се използва DOS или 
Windows кодова таблица. Ако се използва DOS, програмата автоматично прекодира входния текст към 
Windows кодова таблица; 

В полето "ФАЙЛ С ДАННИ ЗА ИМПОРТ" трябва да се посочи файла за импорт. Той може да бъде 
въведен ръчно или да бъде избран с помощта на бутона в края на полето; 

С бутон "Проверка на входния файл" програмата проверява дали структурата на файла отговаря на 
посочената и ако всичко е наред, бутона "Зареждане на импорта за преглед" става достъп. С него в панела (5) 
се зарежда файла с данни за визуален контрол преди записа в базата данни; 

С бутон "Запис на импорта в базата данни" заредените данни се записват в номенклатурата на 
контрагентите. 

 



 
 

Експорт на материални запаси (артикули). 
Експортът на материални запаси от текущо избраната група се активира се с бутона „Експорт“. Появява се 

познатия  от експорта на контрагентите екран 

 

2.10. Автоматично номериране на документи. 
Функцията “Автоматично номериране на документи” от меню “Обща база” улеснява поддръжката на 

номерацията на документите. 
След стартирането на тази функция ЕДИС-ФАКТУРИ извлича списък на поддържаните от програмата 

документи. Единственото, което е необходимо да направите е, да определите следващия номер. По разбираеми 
причини номерацията на данъчните документи е единна.  

 



 
 

2.11. Банкови сметки. 
След стартирането на тази функция можете да въведете банковите сметки, с които оперира обслужваната 

фирма.  Тези данни се използват при издаването на фактури, в които може да бъде посочена съответната 
банкова сметка, която се избира от списък формиран на база  въведените тук данни. При щракването върху 
бутона „Включи проверка” се активира съответната функция, която маркира в червен цвят всички редове, в 
които липсват изискваните данни. Задължително се попълват всички полета: номер, банка, BIC код и IBAN 
(разплащателна сметка). 

 

2.12. Ставки по ДДС в ЕС. 
ЕДИС-АСО пристига с предварително заредена таблица с основните ставки по ДДС на страните от ЕС. Тези 

ставки се използват за контрол на данните за контрагента при издаването на фактури за вътрешно общностни 
доставки (ВОД). При необходимост данните в тях могат да бъдат коригирани, допълвани, експортирани (с 
бутон „Експорт”) в XML-формат и зареждани в други инсталации на ЕДИС-АСО с бутон „Импорт”. 

 



 



3. ФАКТУРИРАНЕ. 

 
 

3.1. Въвеждане на данни за документа. 

 
Първата стъпка след стартирането на тази функция е избора на типа на документа (1). 
Програмата предоставя следните възможности: 

 
Полето „Номер на документ” (2) е недостъпно. То се попълва автоматично от програмата при записа на 

документа, като в него се записва следващия последователен номер за избрания тип документ. 
В полето „Дата на документа” (3) ЕДИС-ФАКТУРИ зарежда текущата дата, която получава от 

операционната система на компютъра.  Ако желаете можете да редактирате това поле, като въведете в него 
желаната дата във формат „дд.мм.гггг” (ден, месец, година) или я изберете от календара, който се отваря с 
помощта на бутона в края на полето. 
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Следва въвеждането на описанието (4) на документа в свободен текст, което определя  вида на операцията.  
Важно! Това описание се използва при експорта на документите към счетоводната система, затова трябва да 

бъде смислено.  
В полето „Дата на данъчното събитие” (5) програмата автоматично зарежда датата на документа. Може 

свободно да бъде редактирано по някои от описаните по-горе начини. 
За полето „Начин на плащане” (6) може да бъде избрана от предлаганите възможности: 

 
 
При включване на опцията  „Издаване на електронна фактура без подпис и печат само с име на 

съставителя"  в печатната форма на фактурата се изключват полетата: 
 име и подпис на получателя; 
 подпис на съставителя 
и тези фактури могат да бъдат изпращани по електронен път във формат PDF. Тази възможност ще бъде 

разгледана по-долу в документацията. Основание за издаване на такива фактури е чл.7, ал.1, т.5 от Закона за 
счетоводството и чл.114, ал.1, т.6 от ЗДДС. 

В полето „Падеж-дни” може да бъде въведен срока за отложено плащане в дни. В печатната форма на 
фактурата ще бъде изведен специален с текст подобно на този:  

 
 Полето „Падеж-дни” се попълва автоматично от програмата при избор на контрагент, който е включен в 

категория на клиенти с определен падеж за плащане или ако има индивидуално зададен такъв.   
При избор на документ „Дебитно известие” или „Кредитно известие”  се отварят две допълнителни 

полета: „Известие към фактура (No и дата)”, чието попълване е задължително.  

 

3.2. Избор на контрагент. 

 
Това може да стане като щракнете с левия бутон на мишката върху бутончето в края на полето “Идент. No”.  

Ще бъдете в номенклатурата на контрагентите, от която може да направите своя избор или при необходимост 
да въведете нов контрагент. Другият начин е да въведете ЕИК (Булстат, ЕГН) на клиента в полето “Идент. 
No”. Ако програмата го открие в номенклатурата, автоматично ще изтегли данните от нея и ще ги зареди 
съответните полета. Ако ЕДИС-ФАКТУРИ не реагира и полетата останат не попълнени, това означава, че 
клиент с въведения ЕИК не е намерен. Можете да продължите да въвеждате останалите данни: ИН по ДДС, 
наименование, населено място и адрес, но трябва да знаете, че въведените данни за този контрагент няма да 
бъдат записани в номенклатурата на контрагентите, а ще бъдат съхранени  само в издадената фактура, ако тя 
бъде записана в базата данни.  Не препоръчваме този начин на работа. Оправдано е да бъде използван само в 
случай на инцидентно издаване фактура на клиент, който не очаквате повече да прави покупки и не желаете да 
натоварвате номенклатурата с неговите данни.  

Въведеният ИН по ДДС може да бъде проверен с помощта на бутона  . Тази услуга може да използвана 
само при наличие на активна Интернет-връзка. При нейното стартиране съдържанието на полето „ИН по ДДС” 



се зарежда в следния екран: 

 
и се активира проверката на идентификационния номер за валидност.  

Ако клиента е включен в дадена категория, нейното наименование се извежда в полето „Категория” и се 
установяват принадлежащите й отстъпка и падеж в съответните полета: „Отстъпка” и „Падеж-дни”.  

 
Ако за клиента са предвидени индивидуална отстъпка и падеж за плащане, те имат предимство пред тези 

установени за съответната категория, ако клиента е включен в нея.   

3.3. Банкови сметки и пояснителни текстове. 

 
В този раздел се въвеждат данни за получателя (незадължителни) и съставителя (задължителни) на 

фактурата. При избран начин на плащане „платежно нареждане” се посочва и банковата сметка въведена в 
екрана за фирмените данни от меню „Обща база”. Ако са попълнени повече от една банкова сметка (вижте 
номенклатура „Банкови сметки” по-горе) можете да изберете от списъка, който се отваря с бутона в края на 
полето „Банка”. 

 

 
 

Попълването на полето „Основание за ненач. на ДДС/Основание за известието” е задължително при 
издаване на фактури без начислено ДДС (освободени доставки, ВОД или други) от лица регистрирани по 
ЗДДС, дебитни или кредитни известия. Основанието може да бъде избрано от предложения от програмата 
списък със стандартни установени от ЗДДС основания или да бъде въведен свободен текст. 

 

 
 



Можете да допълните предложения списък от основания с помощта на бутона , разположен вдясно на 
полето. При неговото активиране ще се появи помощен екран с въведените до момента основания: 

 

 
 

Можете свободно да променяте, допълвате или изтривате позиции от този списък. Всички направени 
промени ще бъдат записани и  новото съдържание ще бъде достъпно за избор в това поле от фактурата. Ако 
след направените промени желаете да възстановите първоначалното му съдържание, трябва да намерите файла 
FAKTOSN.CDS в папката, където е инсталирана програмата и да го изтриете. При следващото влизане в меню 
„Фактуриране” той ще бъде създаден автоматично от програмата и запълнен с установените стандартни 
значения. 

В полето „Пояснения” може да бъде въведен свободен текст, който ще бъде включен в печатната форма на 
фактурата. Например, „Безплатна доставка до склада на клиента”.  

Полетата: „Обща сума”, „Сума за плащане” и функциите на бутон „Преизчисляване” ще бъдат 
разгледани по-късно във връзка с въвеждането на позициите във фактурата. 

3.4. Въвеждане на артикули. 

 
 

В колона „No ред” въвеждате последователна номерация на позициите във фактурата, започваща от 1. Тази 
последователност  определя и подреждането на артикулите при отпечатването на фактурата. Можете свободно 
да пренареждате вече въведени артикули, но трябва да спазвате правилото: да не се дублират номера на редове. 

При въвеждането на артикули можете да използвате два варианта: 
- избор на артикули от създадената номенклатура на материални запаси; 
- свободно въвеждане на текст .  

 
Избор на артикули. 

След въвеждането на поредния номер и преминавате в поле „Наименование” полето се разширява и в 
неговия край се появява бутон. 

 

 
 

При натискането на този бутон ще бъде заредена номенклатурата на материалните запаси, от която можете 
да избирате, въвеждате нови или коригирате артикули. Във фактурата могат да бъдат включени артикули от 
различни групи, например продукция и стоки, но трябва да ги избирате последователно. Най-напред трябва да 
изберете артикулите от едната група, да излезете от номенклатурата,при което избраните артикули ще бъдат 
заредени в документа. След това от нов ред отново да влезете  в номенклатурата и да изберете следващата 
група. Повече от един артикул можете да изберете по следния начин: натиснете и задръжте клавиша Ctrl и 
маркирайте с левия бутон на мишката редовете, които желаете да изберете. Те ще бъдат оцветени в синьо, 
подобно на следващия екран.   



. 
Размаркирането на избран ред става по същия начин. Задържане на клавиша Ctrl и щракване с левия бутон 

на мишката върху него. Ако щракнете с левия бутон на мишката в таблицата без да задържите клавиш Ctrl ще 
размаркирате всички избрани редове.  

След напускането на екрана с номенклатурата избраните редове ще бъдат заредени в таблицата. 

 
 

Въвеждане на свободен текст. 
Вместо да избирате артикули можете да въвеждате свободно текстово описание. Този начин може да се 

използва: 
- при въвеждане на услуги; 
- допълнителни уточнения към даден артикул; 
- въвеждане на ред с обща отстъпка и други 
Полето “Наименование” е предвидено да побира обширни описания на стоки (услуги), затова автоматично 

се разширява при влизането в него и намалява при излизане. В печатния документ програмата разполага 
описанията превишаващи максимално допустимия размер на колоната на няколко реда. Допустимия 
максимален размер на текста в колоната е посочен в синия индикатор под таблицата: 43 символа, а текущия 
размер на текста в реда е посочен в синия индикатор. На примера по-долу: 23 символа 

 
Пренасянето на текста не се подчинява на особени граматически правила. Просто програмата претърсва за 

интервал преди достигането на максималния размер и го използва,  за да раздели текста между двата съседни 



реда. Можете да управлявате разполагането на описанието на няколко реда, като следните цифрите в червения 
индикатор под таблицата. Той показва въведения размер на текста в тази колона при нейното напускане или 
при натискане на клавиш F2, докато пишете текста в нея. 

Към фактурата могат да бъдат въвеждани пояснителни текстове: 
1) На следващия свободен ред (под номер 4) не въвеждайте никакви стойности и мярката, а само текст 

полето „Наименование”. Например:  „Автомобил РВ 1234 АА” ; 
2) В специално предвиденото поле “Пояснения” (5). Тук можете да въвеждате свободен текст, който ще се 

появи в печатната форма на фактурата под таблицата с артикулите. Тази възможност може да бъде използвана 
за въвеждане на срок за плащане, условия за доставка и други подобни, Допуска се текст с размер до 240 
символа. Например:  „Срок за плащане: 30 дни от датата на доставката”. 

При въвеждането на количества, цени и суми ЕДИС-ФАКТУРИ прави необходимите изчисления спазвайки 
следните правила: 

1) Ако е поставена отметка в полето  въведената колона „Цена” стойност се трансформира на 
цена без ДДС и след това се правят допълнителните изчисления свързани с общата стойност, отстъпка 
и начислено ДДС за артикула. Например, реда 

2)  

 
след поставянето на отметка в това поле се променя на 

 
 
3) Ако в полето „Отстъпка” е посочен % за отстъпка и не е поставена отметка в полето „Не 

изчислявай отстъпка” върху сумата в колона „Стойност”  се изчислява сумата на отстъпката. 
Например, при зададен 10 % отстъпка горният ред ще изглежда така:  

 
 
3) При поставена отметка в полето „Не изчислявай отстъпка” такава не се изчислява, дори да е посочена в 

полето  „Отстъпка”. 
Дори след въвеждането на артикулите и стойностите за тях тези показатели могат да бъдат активирани с 

бутона  
Да разгледаме  следната таблица: 

 
Да включим опцията . Таблицата ще бъде преизчислена съгласно новите условия:  
 

 
  
При промяна на отстъпката или условието на нейното изчисляване „Не изчислявай отстъпка” трябва да 

използвате бутона , за да отразите направените промени. 
Заедно с това се актуализира и стойността в полето „Обща сума“ и „Сума за плащане“. 



 
Възможно в издадените фактури да се използва друг % ДДС, например 9% за предоставени туристически  

услуги. В тези случаи в полето „Използвай следния % ДДС“ трябва да въведе желания %  ДДС и да се 
активира отметката пред него. 

 

 
 

3.5. Изтриване на позиции от фактурата и самата фактура. 
С десния бутон на мишката в таблицата с артикулите се отваря плаващо меню със следните възможности; 

 
За изтриване на отделни позиции можете да използвате и бутона за изтриване  от панела с бутони в 

левия долен край на екрана. 
 

3.6. Бутони за управление на таблицата с артикулите. 

 
С тези бутони се осигурява движението в таблицата в артикулите, добавянето, корекцията и изтриването на 

артикулил от таблицата. 

3.7. Запис на фактурата – бутон . 
Важно е да отбележим, че след запис въведената фактура остава активна, докато не изберете друг записан 

документ или не преминете към въвеждането на нов документ. Използвайте тази възможност периодично да 
съхранявате въвежданата фактура, особено ако позициите в нея са много. Така ще си спестите повторно  
въвеждане на загубените позиции при прекъсване на захранването или други аварийни ситуации.  

3.8. Копие на фактура. 
Практиката налага издаване на еднотипни фактури (наеми, услуги и др.). ЕДИС-ФАКТУРИ предлага 

възможност за използване на вече записани фактури като шаблон за подготовка на следващи. За целта се 

използва бутон   С него се отваря списък на издадените документи:  
 

 
Той може да подреден по желания от потребителя начин чрез щракване с левия бутон на мишката върху 

съответната колона. Артикулите от избрания документ се зареждат след последния въведен в текущия 
документ т.е артикулите от предходно издадения документ се добавят към текущо въведените, ако има такива. 



3.9. Издаване на експедиционни бележки. 
Независимо от издадената фактура в практиката на редица фирми се изисква представяне на експедиционна 

бележка за изнасяната извън предприятието продукция или стоки. ЕДИС-ФАКТУРИ осигурява отпечатването 
на такива експедиционни бележки. 

 

 3.10. Документ за произход. 
При продажбата на хранителни продукти или други нетрайни стоки от клиента се изисква представянето на 

документ за произход. ЕДИС-ФАКТУРИ осигурява отпечатването на формуляр, който след ръчно попълване от 
страна на продавача може да послужи за тази цел. 

 
  

3.11. Касови ордери. 
ЕДИС–ФАКТУРИ осигурява воденето на касова книга. В нея се записват  издадените от програмата  ордери. 
Необходимо е да са изпълнени следните условия: 
- плащането да е в брой; 
- издадения документ за продажбата да е записан в базата данни. 

След като те са изпълнени, става достъпен  бутона  С него се активира екран за въвеждане на 



данните за приходния касов ордер: 

 
Задължително се попълват името на платеца, повода за ордера и сумата.   
Забележете, че на ордера не е присвоява пореден номер, докато той не бъде записан в базата данни с бутон 

. Едновременно със записа на ордера в касовата книга той получава следващия пореден 
номер и се отпечатва негов формуляр и квитанция за приносителя на сумата.. 

 

 
ВНИМАНИЕ! Издадените ордери не могат да бъдат изтривани! Корекция на издаден ордер е свързана с 
корекцията на фактурата, към която е издаден, 



3.12. Отпечатване на документи (фактури). 
С бутон “Печат” се преминава към екрана за преглед на  подготвената фактура Преди това можете да 

потвърдите или откажете записа на фактурата в базата данни. Съветваме ви да не пропускате този запис, иначе 
при следващо влизане в документа ще трябва да въвеждате отново данните за фактурата. Другата полза от този 
запис ще разберете, ако се наложи да издавате копие на фактурата. Преди извеждането на печатното копие на 
фактурата на екран, можете да изберете вида на документа: оригинал и/или копие (важи само за регистрираните 
по ЗДДС лица). Ако изберете вариант “Оригинал и копие”, най-напред ще бъде изведен формуляр с гриф 
“Оригинал”, след като го затворите  веднага ще се появи и печатна форма за копие, без да се налага да 
активирате отново бутон “Печат”. Другите варианта предлагат поотделно  отпечатване на двата документа. 

 

  
 
Стандартно вместо номенклатурните кодове се отпечатва поредния номер на въведените артикули.  Ако ж 

желаете вместо него в печатния формуляр да бъде изведен номенклатурния номер. поставете отметка в полето  
„При отпечатване на документите използвай кода на артикула вместо поредния номер”.  

 
 
Сега момента да обърнем внимание на бутоните за управление на печата, тий като ще ги срещате във всички 

справки и отчети за печат.. 

 
 
 
(1) Бутони за различно визуално представяне на печатния формуляр на екрана на компютъра. Най-добре е да 

разберете тяхното действие като ги използвате. 
(2) Бутони за преход между отделните печатни страници: първа, предишна, следваща и последна. 
(3) Бутон за преход към определен номер страница.  
(4) Бутони за избор на принтер (ако са достъпни повече от един) и отпечатване на формуляра от екрана 

(запомнете го ще го използвате най-често). 
(5) Бутон за зареждане на съхранен печатен формуляр във формат QRP чрез следващия бутон. В пакета на 

ЕДИС-ФАКТУРИ е включена програмата за преглед на съхранени справки и отчети във формат-QRP – 
REPVIEW.EXE. Тя може да бъде разпространявана свободно и поради малкия си размер може да бъде 

1 2 3 4 5 6 7 8 



съхранявана и на флашка. Подготвените с ЕДИС-ФАКТУРИ справки и отчети могат да бъдат изпращани по 
електронна поща, качвани в Интернет или разпространявани по различни начини и с помощта на тази програма 
да бъдат преглеждани. Заредените в този формат справки и отчети не могат да бъдат редактирани и ще бъдат 
визуализирани по същия начин както ги виждате вие, независимо от използваната операционна система, езиков 
пакет и шрифтове на другия компютър. Липсата на кирилизация също не е проблем за тяхното визуализиране.   

(6) Бутон за съхраняване на печатните справки и отчети в различни формати, най-полезен от които е горе 
описания QRP.  

 
(7) Бутон за спиране на печата, ако вече сте го стартирали. 
(8) Затваряне на модула за печат. 

3.13. Издаване на фактури на лица регистрирани по ДДС в други страни членки на ЕС 
(ВОД). 

 
При избор на контрагент от ЕС ЕДИС-ФАКТУРИ вероятно ще забележите, че програмата автоматично е 

заредила страната и нейната ставка по ДДС.  

 
 

Това е така, защото първите два символа от ИН по ДДС съвпадат с кода на страната от регистъра на ДДС в 
ЕС. Всяка промяна в полето „ИН по ДДС” след неговото напускане активира проверка и установяване 
съответната страна и ставка по ДДС, ако съответства  на изискванията за  идентификационен номер по ДДС на 
страна ЕД т.е. започва две латински букви. По всяко време можете да използвате бутона дясно от полето „ИН 
по ДДС”, за да проверите дали въведения идентификационен номер е валиден. Това е възможно само ако имате 



достъп до Интернет. За да окомплектовате напълно фактурата трябва да изберете и причината за неначисляване 
на ДДС, защото в случая въвеждаме вътрешно общностна доставка (ВОД), например: "чл.28с(Е)(3) 
77/388/ЕЕС".   

 
 

С бутона вдясно от полето можете извикате редактор, с чиято помощ да променяте, добавяте или изтривате 
основания за неначисляване на ДДС. 

 
Другото, което ще забележите, че програмата автоматично извежда задължителния от 01.01.2013 год. 

пояснителен текст "обратно начисляване" при издаването на фактури за страни членки на ЕС: в полето 
„Пояснения” и съответно в печатната форма на фактурата..  

 

 
  
Запишете фактурата и прегледайте формуляра за печат. Забележете местата, където е описано основанието 

за неначисляване на данък и сумата на дължимия данък  в Чехия. 

 

3.14. Електронни фактури. 
В секцията за въвеждане на данни за документа е налична опцията: 

 
При нейното включване в печатната форма на фактурата се изключват полетата: 



 име и подпис на получателя; 
 подпис на съставителя 

Тези фактури се издават на основание чл.7, ал.1, т.5 от Закона за счетоводството и чл.114, ал.1, т.6 от ЗДДС. 

 
 

Удобен вариант за подготовката на тези фактури в PDF-формат е инсталирането на виртуалния принтер 
doPDF (актуална версия 7.2), който е включен в дистрибутивния пакет на ЕДИС-ФАКТУРИ. 

С бутон „Печат“ се извежда печатната  форма на фактурата. Обърнете внимание на бутоните в горната 

част на формата.   С бутона „Printer Setup“  се активира екрана за избор на принтер, откъдето се 
маркира инсталирания виртуален принтер doPDF.  

 
При преминаването към печат на фактурата с бутон „Print” , вместо обичайното отпечатване на 

принтера, ще бъде изведен екран за избор на папката и името на файла, под който ще бъде запазена фактурата. 



 
С бутон „Преглед“ (1) се активира екран за избор на папката, където ще бъде съхранен файла, а с бутон 

„ОК“ (2) той се записва избраната папка. Ако е маркирано полето „Винаги ползвай тази папка“ (3) всички 
следващи файлове отпечатани на виртуалния принтер ще се записват в нея. Добра идея е, да определите папка, 
в която да записвате издадените електронни фактури. Ако е маркирано полето „Отвори четец на PDF“(4), след 
записването на файла ще бъде активирана програмата за визуализация на файлове от тип PDF и фактурата ще 
бъде заредена в нея. Обикновено се използват безплатните програми Adobe Reader или Foxit Reader, които 
могат да бъдат изтеглени от Интернет и инсталирани на компютъра. Тези програми също са включени в 
дистрибутивния пакет. 

3.15. Панел с бутони за работа с документи. 

 
След всеки запис на фактура получавате напомнящото съобщение: 

 
Важно е да отбележим, че след запис въведената фактура остава активна, докато не изберете друг записан документ или 

не преминете към въвеждането на нов документ с бутон .   

С бутон   се извежда списък на всички записани в базата данни документи. 

 
При влизането в справката трябва да определите периода (1), които ви интересува и да натиснете бутон 

 или бутона  (2), който изпълнява същата функция. Можете да конкретизирате типа на 
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документа с помощта на списъка, който се отваря в полето (3): 

 
Изведеният на екрана списък с документи е подреден по номер на документа. Можете да промените това 

подреждане като щракнете върху заглавието на съответната колона. Колоната използвана за сортиране е 
оцетена в светложълт цвят. Можете да изберете контрагент  от списъка, който се отваря с малкия бутон в края 
на полето „Контрагент” (4). Контрагентите са подредени по азбучен ред. Можете да направите филтър за 
контрагентите с помощта на малкия бутон  (5). Ще се появи екран за въвеждане на част от текст 

 
и справката ще бъде ограничена само до контрагентите,  в чието име се съдържа въведената част от текста. 

В случая от списъка ще бъдат избрани контрагентите, чието име съдържа „Наркооп”, а в полето контрагент ще 
се появи текста „Шаблон: наркооп...”.  

 
За да върнете справката в първоначалното й състояние, просто изтрийте този текст и натиснете отново 

 или аналогичния . Използвайте някои от тези бутони при всяка промяна на полета за търсене 
и използването или премахването на шаблони.  

Списъка с документи може да бъде зареден в MS Word или MS Excel или изведен за печат с предвидените за 
тази цел бутони. С бутон  избраният документ ще бъде зареден в екрана за фактуриране 
и може да бъде коригиран или анулиран. 

3.16. Анулиране на документ. 
ЕДИС-ФАКТУРИ не допуска изтриването на документи, а само тяхното анулиране. 
За тези цел се използва  бутон . След изпълнението на операцията документа остава в 

непроменен вид на екрана и можете да го възстановите с нов запис. Преминаването към нов документ или 
избирането на друг от записаните прави  операцията окончателна. Документът се записва в базата данни с 
нулеви стойности и е достъпен за редактиране или възстановяване с ново въвеждане на данни в него.  

Заедно с анулирането на документа се анулира и издадения към него ордер, ако има такъв.  

3.17. Подготовка и отпечатване на проформи-фактури. 
Програмата може да бъде използвана за подготовка на проформи-фактури, които да бъдат разпечатани или 

изпратени по електронен път. Начинът на работа е аналогичен на издаването на фактура, с тази разлика, че са 
изключени полетата за данъчно събитие и основание за неначисляване на ДДС и не са активни бутоните за 
отпечатването на експедиционни бележки,  документи за произход и касови ордери. Проформите могат да 
бъдат записани като всички останали документи в базата данни, редактирани и анулирани.  От проформата 
лесно може да генерирана нормална фактура, чрез проста промяна на типа на документа от „ПРОФОРМА” на 
„ДДС-ДФ” или „ФАКТУРА” (за нерегистрирани по ЗДДС лица), попълване на липсващите данни и запис в 
базата данни. Печатният формуляр на проформа-фактурите е съобразен с това, че това този документ не създава 
основание за плащане . 



 
 

ВАЖНО! Текущият документ се съхранява постоянно от програмата, докато не преминете към нов 
документ или не изберете никой от записаните в базата данни. След напускането на програмата текущият документ 
за конкретния потребител се съхранява и при следващото влизане в екрана за фактуриране програмата го зарежда във вида, 
в който е бил при нейното напускане. 

3.18. Подготовка и отпечатване на фактури за търговски вериги. 
За да можете да използвате тази функция трябва да изпълнени две условия: 
 да са въведени данни за обслужваните търговски вериги в предвидената за целта номенклатура „Търговски 

вериги“ от меню „Обща база“; 
 избраният клиент да е регистриран като търговска верига в същата номенклатура. Проверката се прави на база 

ЕИК (Булстат-а) на клиента. 
Ако посочените условия са изпълнени ще бъде активиран менюто „Фактури/известия за търговски вериги“ на бутона 

„Печат на специални фактури (за търговски вериги, международни“. 
 

 
 

Ще бъде изведен нов екран, където могат да бъдат уточнени допълнителни подробности, свързани с издаването на  тези 
фактури. 

 



В поле „Филиал“ може да бъде въведена информация за филиал, където се извършва доставката. Данните се избират от 
таблицата с филиалите на търговската верига, която се  отваря с помощта на бутона в края на полето. 

След нейното попълване с бутон „Избор“ избирате филиала, където се прави доставката и се връщате с преходния екран 
или с бутон „Отказ“ се връщате без направен избор. Наличието на данни за филиала не е задължително. 

 В полетата от следващата част от екрана се подава допълнителна информация свързана с: 

 
 номер на доставчика – номера, с който е регистрирана фирмата в търговската верига. Зарежда се автоматично от 

номенклатурата на  търговските вериги; 
 дата на доставка в търговската верига – попълва се ръчно или се избира от календара, който се товаря с бутона в 

края на полето. Формат: „дд.мм.гггг“; 
 поръчка и дата на поръчката – въвеждат се  ръчно, ако има данни за такива 
 стокова разписка  и дата на стоковата разписка 

В следващата част от екрана се въвеждат данни за получателя. датата на получаването на доставката и 
условията за нейното заплащане.  

  



Програмата автоматично извежда данните за пакетажните единици и изчислява количеството и цената на 
пакетажната единица на база въведените данни за тези показатели в номенклатурата на артикулите: 

 
 

 
Не можете да правите корекции в таблицата с артикулите. Ако желаете да промените нещо трябва да се 

върнете обратно в основната форма на фактурата и да направите желаните промени.  
С бутон „Печат“ въведените допълнителни данни се запазват и фактурата се извежда за печат по познатия 

ви вече начин. Възможно е да получите съобщение за невъведени данни от вида на това: 
 

 
 

То има само информативен характер и не ви задължава да попълвате липсващите данни. Можете да 
продължите и без тях, но те ще лисват във фактурата. 

Формулярът на този вид фактури изглежда подобно на този: 



 

3.19. Подготовка и отпечатване на международни  фактури. 
ЕДИС-ФАКТУРИ включва възможност за отпечатване на международни фактури на английски език. 

За целта се използва менюто „Международни „Международни фактури“ на бутона „Печат на специални фактури (за 
търговски вериги, международни“. 

 

 
 
При превключването към международна фактура ЕДИС-ФАКТУРИ проверява за вече записана такава 

фактура и извежда нейните данни, в противен случай трансформира текстовете от кирилица на латиница и дава 
възможност на потребителя да ги променя свободно. Не е необходимо да се въвеждат английските 
наименования на всички контрагенти и артикули. Това може да се прави динамично при издаването на 
международната фактура. ЕДИС-ФАКТУРИ ще „запомни” всички направени корекции и въведени текстове и 
ще ги използва в новите фактури вместо да трансформира наименованията на латиница.  

Забележка:  Въведените и/или коригирани наименованията на артикулите на английски език се записват в 
базата данни само ако бъдат намерени в съответната номенклатурата на избрания вид артикул. Свободно 
въведените  позиции,  услуги  и други пояснения не се записват в базата данни и трябва да бъдат въвеждани 
(коригирани) отново при всяко влизане във функцията "Международни фактури". 

Програмата ще изведе следния екран: 



 
 
Можете да редактирате всички текстове на маркираните с жълт цвят. Направените промени ще бъдат 

записани автоматично при отпечатването на документа. Програмата преизчислява цените и сумите в евро като 
използва стандартно заложения курс.  Ако продажбата се реализира в друг вид валута трябва я изберете от 
списъка и да зададете валутния курс, ако заредения от таблиците с валути не е актуален. 

 
Отметката в полето „Преизчисляване на цените във валута”  активира автоматичното преизчисляване на 

цените и сумите в съответния вид валута по зададения курс. 

 
 
Промените, които можете да правите в таблицата с артикулите са: наименование и мерна единица. 
Можете да укажете мястото на доставката в полето „Ship To”. 



 
Поставянето на отметка в „The same as recipient”  копира адресните данни на получателя като адрес за 

доставка. 
Секцията касаеща банковата информация може да бъде променяна свободно. програмата не контролира 

нейното съдържание. известни възможности за избор от списък са предоставени в полетата за тип плащане 
(Payment Type) и начина на плащане (Terms),  но се допуска въвеждането и на свободен текст по усмотрение 
на потребителя.   

 
Обърнете особено внимание на текста свързан с начисляването на нулева ставка на ДДС (в случая) при 

доставки за страните от ЕС. 

 
Този текст може да бъде коригиран, за да отрази причината за не начисляването на ДДС или други по 

специфични обстоятелства касаещи доставката. 
След като сте готови с подготовката на международната фактура, можете да преминете към нейното 

отпечатване. Формулярът ще изглежда подобно на този: 



 
 



4. СПРАВКИ 

4.1 Издадени документи. 
За тази справка се използва същия формуляр, който беше разгледан при избора на документ за корекция или 

анулиране. 

 
 
Единствената разлика, че  с бутон  преминавате в екрана за фактуриране, но не можете да 

правите никакви корекции върху документа, а само да извеждате различни печатни форми: експедиционни бележки, 
документи за произход и копия на издадените документи, включително отпечатване на оригинали на издадени фактури и 
известия. 

 

 

4.2. Касова книга. 
Извеждането на тази справка е възможно само, ако са въведени касови ордери.  
Единственият параметър, който трябва да въведете е периода, за който желаете да изведете справката. С 

бутон  се преминава към обработка на документите и извеждане на справката. Включените в нея 
документи се подреждат по дата и номер. Предлагат се  и познатите стандартни възможности за извеждане в 
Word и Excel и отпечатване.  

 



 
 
 

4.3. Справки за продажбите. 
ЕДИС-ФАКТУРИ позволява въведените данни във фактурите да бъдат използвани за различни справки за 

нуждите на управлението на взаимоотношенията с клиентите. В тази версия на програмата са включени редица 
отчети свързани с продажбите на материални запаси. Данните за тях се извличат от издадените фактури. За по-
голямо улеснение разположението на полетата, работата по подготовката и извеждането на справките е 
унифицирана. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Справките по артикули, складове (обекти) и вид артикул са достъпни само, ако се поддържа 
номенклатура на артикулите и позициите в издаваните фактури се избират от тях, а не се въвеждат в свободен 
формат. 

 4.3.1. Справки за продажбите по документи  

 
 

В секция (1) можете да задавате параметри за избор на документи: 
 Тип на документа; 
 Периода за справката; 
 Категория на клиентите. Ако не са въведени данни за категории клиенти, полето е недостъпно за 

избор;  
 Клиент от номенклатурата на контрагентите; 
 Група артикули. В това поле можете да избирате само групите, които са въведение в съответната 

номенклатура; 
 Конкретни артикули от номенклатурата на материалните запаси; 
 Тип на плащане 

Документите се подреждат във възходящ или низходящ ред според зададените в полетата „Подреждане по” 
параметри.  

По избор можете да включите или изключите показването на колоните за типа на плащане и/или вида на 
документа. При промяна на някой от тези параметри трябва да активирате отново подготовката на справката с 
бутон "Справка" 

След извеждането на справката можете да я подреждате по произволна колона като щракнете върху нейното 
заглавие. Подреждането по избраната колона става във възходящ или низходящ ред в зависимост от избраната 
стойност в полето за подреждане   

Справката може да експортирана по познатия ви начин в различни формати и отпечатвана.  
С десния бутон на мишката в таблицата с документите се отваря допълнително меню, което ви позволява да 

получите допълнителна информация: 

1



 
  

Преглед на документа. 
Извежда подробна информация за артикулите включени в документа. 

 
 

Справка за продажбите по клиенти за избрания период. 

 
 

Справка за всички продажби по артикули за избрания период. 

 
 
 
Справките по клиенти и артикули могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката 

върху колоната или избор на желаното поле и вида на сортирането от списъка: 



 

 
 
При промяна на полето или вида на сортирането по този начин трябва да използвате бутона "Подреждане", 

за да активирате тази промяна. 
Присъстват  и стандартните възможности за експорт и печат.     
 

4.3.2. Продажби по клиенти.  

 
 

Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани. 
Допълнителната опция „Включи данни за”  ви дава възможност в справката да бъдат включени по желание 
допълнителни колони за ЕИК (Булстат) и ИН по ДДС на контрагента. 

С десния бутон на мишката се  отварят допълнителни възможности: 
 

 
 
 

Справка по продажбите по документи за избрания клиент и период. 

 
 
 
 

 
 



Справка за всички продажби по документи за избрания период. 

 
 

Справка за продажбите по артикули за избрания клиент за зададения период. 

 
 

Справка за всички продажби по артикули за зададения период. 

 
 

Справките по клиенти и артикули могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката 
върху колоната. Подреждането отново може да бъде възходящо или низходящо в зависимост от полето за 
подреждане.  Присъстват и стандартните възможности за експорт и печат.     

 



4.3.3. Продажби по артикули. 

 
 
Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани. С десния 

бутон на мишката се  отварят допълнителни възможности: 
 

 
 

 Справка за продажбите по документи за избрания артикул и период. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Справка за всички документи за продажби по клиенти за избрания период. 

 
 

Справка за продажбите по клиентите на избрания артикул за зададения период. 

 
 

Справка за всички продажби по клиенти за зададения период. 

 
 

Във всички справки с десния бутон на мишката се отваря меню „Преглед на документа” и може да бъде 
разгледан всеки документ от таблицата. 

Справките могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката върху колоната. 
Подреждането отново може да бъде възходящо или низходящо в зависимост от полето за подреждане.  
Присъстват и стандартните възможности за експорт и печат.     

4.3.4. Продажби по търговски вериги. 

Тази справка е възможна само, ако са издадени документи за продажби по търговски вериги и те са дефинирани 
в съответната номенклатура. 
 

 
Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани. С десния 

бутон на мишката се  отварят допълнителни възможности: 



 
 

Справка за продажбите по документи за избраната търговска верига за избрания период. 

 
 
 

Справка за всички документи за продажби за избрания период. 

 
 

Справка за всички закупени артикули от избраната търговска верига за избрания период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка за всички продажби по артикули за избрания период. 

 

4.3.5. Продажби по дати. 

 
 
Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани. С десния 

бутон на мишката се  отварят допълнителни възможности: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка за продажбите по документи и клиенти за избраната дата. 

 
 

С десния бутон на мишката се отваря меню „Преглед на документа” и може да бъде разгледан всеки 
документ от таблицата. 

 
 

Справка за продажбите по клиенти за избраната дата. 

 
 
Справка за продадените артикули за  избраната дата. 

 
 

Справките могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката върху колоната. 
Подреждането отново може да бъде възходящо или низходящо в зависимост от полето за подреждане.  
Включени са и стандартните възможности за експорт и печат. 

 

4.3.6. Продажби по складове (обекти). 

Тази справка е възможна, когато са зададени складове (обекти) в номенклатурата и съответно артикулите 
(материалните запаси) се отчитат по тях. 



 
 

По познатия вече начин с десния бутон на мишката се отваря меню,  

 
което ви позволява да направите допълнителни справки за: 
 издадените документи за продажби  за избрания склад (обект) за избрания период; 
 продажбите по клиенти за избрания склад (обект) за избрания период; 
 продажбите по  артикули за избрания склад (обект) за избрания период. 
Видът на тези справките аналогичен на разгледаните по-горе, но е ориентиран към избрания склад (обект) и 
зададения период. 

4.3.7. Продажби по вид артикули (материални запаси). 

 
 

По познатия вече начин с десния бутон на мишката се отваря меню,  



 
което ви позволява да направите допълнителни справки за: 
 издадените документи за продажби  за избрания вид артикул за избрания период; 
 продажбите по клиенти за избрания вид артикул за избрания период; 
 продажбите по  артикули за избрания вид  артикул за избрания период. 
Видът на тези справките аналогичен на разгледаните по-горе, но е ориентиран към вид артикул и зададен 
период. 
 

4.3.8. Продажби по населени места. 

 
 

По познатия вече начин с десния бутон на мишката се отваря меню,  

 
което ви позволява да направите допълнителни справки за: 
 издадените документи за продажби  за избрания вид артикул за избрания период; 
 продажбите по клиенти за избрания вид артикул за избрания период; 
 продажбите по  артикули за избрания вид  артикул за избрания период. 
Видът на тези справките аналогичен на разгледаните по-горе, но е ориентиран към вид артикул и зададен 
период. 

 
 
 

 



5. ОБМЕН. 

5.1. Експорт на документи и  дневници по ДДС. 

 
 

С тази функция могат да се експортират документи и/или дневници по ДДС за произволно избран период. 
Трябва да зададете: 

 периода от дата – до дата (1); 
 съдържанието на експорта (2): всички документи (фактури, известия, складови разписки, 

експедиционни бележки), фактури и известия или Дневника на продажбите по ДДС; 
 вида на файла за експорт (3): текстови файл, файл от тип CSV във формат: Excel или OpenOfiice 

(LibreOffice); 
 допълнителни опции към експорта (4);  
 включване в експорта данни за продажбите по натури (количество, стойност и други) (5);  
 изходното устройство или папката, в която да бъде записан файла с експорта (6); Можете да използвате 

бутона в края на полето за да направите своя избор. 
С бутон  избраните документи ще бъдат визуализирани в таблицата (7), а с бутон  

ще бъдат записани на избраното устройство или папка.  
Да разгледаме някой особености. 

 
Вид на експорта. 
 всички документи – в експорта се включват: фактури и известия, складови разписки и експедиционни 

бележки; 
 фактури и известия – експорта се ограничава само до тези документ; 
 дневници по ДДС – експортира се дневника на продажбите във формат съгласно Правилника за 

прилагане на ЗДДС. 
 
Съдържание на експорта. 

ЕДИС-ФАКТУРИ предлага два варианта на експорт в заисимост от това дали е поставена отметка в полето: 

 
 
Експорт на данни за документите. 
В този експорт са включени следните полета: 
1. Тип документ: ДДС-ДФ (фактура), ДДС-ДИ (дебитно известие), ДДС-КИ (кредитно известие), СКЛ-

РАЗП (складова разписка), ЕКСП-БЕЛ (експедиционна бележка) ; 
2. Номер на документа; 
3. Дата на документа във формат: дд.мм.гггг, където дд-ден, мм-месец, гггг-година. Например: 

08.05.2011; 
4. Описание на документа; 
5. Име на клиента; 
6. ИН по ДДС; 
7. ЕИК (Булстат); 
8. Населено място; 
9. Адрес; 
10. МОЛ; 
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11. Тип плащане: 1– в брой, 2-друго; 
12. Стойност без ДДС с включена отстъпка, ако има такава; 
13. Сума на направената отстъпка; 
14. Данъчна основа = (Стойност без ДДС – Отстъпка); 
15. Начислено ДДС; 
16. Общо = Данъчна основа + Начислено ДДС; 
17. Платена сума – сумата от издаден ордер към документа. Иначе: 0 ; 
18. Фактура-номер – номер на фактурата към която е издадено известието, ако типа на  документа е ДДС-

ДИ или ДДС-КИ; 
19. Фактура-дата - дата на фактурата към която е издадено известието, ако типа на  документа е ДДС-ДИ 

или ДДС-КИ. 
 
Експорт на данни за документите и включените в тях натури. 
В този експорт са включени следните полета: 
1. Тип документ: ДДС-ДФ (фактура), ДДС-ДИ (дебитно известие), ДДС-КИ (кредитно известие), СКЛ-

РАЗП (складова разписка), ЕКСП-БЕЛ (експедиционна бележка) ; 
2. Номер на документа; 
3. Дата на документа във формат: дд.мм.гггг, където дд-ден, мм-месец, гггг-година. Например: 

08.05.2011; 
4. Описание на документа; 
5. Име на клиента; 
6. ИН по ДДС; 
7. ЕИК (Булстат); 
8. Населено място; 
9. Адрес; 
10. МОЛ; 
11. Тип плащане: 1– в брой, 2-друго; 
12. Стойност без ДДС с включена отстъпка, ако има такава; 
13. Отстъпка в лева; 
14. Данъчна основа = (Стойност без ДДС – Отстъпка); 
15. Начислено ДДС; 
16. Общо = Данъчна основа + Начислено ДДС; 
17. Платена сума – сумата от издаден ордер към документа. Иначе: 0 (нула); 
18. Фактура-номер – номер на фактурата към която е издадено известието, ако типа на  документа е ДДС-

ДИ или ДДС-КИ; 
19. Фактура-дата - дата на фактурата към която е издадено известието, ако типа на  документа е ДДС-ДИ 

или ДДС-КИ. 
20. Обект – съдържанието на полето се взема от фирмените данни,където евентуално може да бъде посочен 

обект на отчитане, иначе - 0 (нула); 
21. Вид натура – тук се посочва групата на продадените материални запаси: 1-материали,2-продукция, 3-

стоки,4-амбалаж,5-услуги; 
22. Код на артикула – от номенклатурата на материалните запаси; 
23. Наименование на артикула – от номенклатурата на материалните запаси; 
24. Мярка – от номенклатурата на материалните запаси; 
25. Продадено количество от артикула; 
26. Стойност на продажбата от дадения вид артикул, включително направената отстъпка; 
27. Сума на отстъпката направена за артикула, ако има такава, иначе 0.00; 
28. Сума на начисленото ДДС от продажбата на артикула; 
29. Отчетна стойност на продадените артикули, засега в това поле се поставя: 0.00 
Особености!  
Следните полета, които се попълват както следва: 

 сумите в полетата: 
1. Обща стойност на продажбата за документа без ДДС с включена отстъпка. 
2. Обща стойност на отстъпката за документа. 
3. Обща стойност на данъчна основа (стойност-отстъпка) за документа 
4. Общо начислено ДДС за покупката (продажбата) за документа. 
5. Обща стойност за документа (данъчна основа + ДДС) 
6. Общо платена сума в брой за документа. 
се подават само в реда за първия артикул от документа. За следващите артикули в тях се подава 
0.00 (нула) 

 „Номер на фактура“ (поле 18)  и “Дата на фактура” (поле 19): за тип документ ДДС-ДФ (поле 1) 
се оставят празни, а за тип документ ДДС-ДИ или ДДС-КИ в тях се подава номера на фактурата с 
водещи нули отпред и датата на фактурата, към която е издадено дебитното или кредитно известие. 



 
 
Формат на файла за експорта. 

1) TXT – формат - текстови файл с разширение TXT, в който отделените полета са разделени с ; (точка и 
запетая); 

ДДС-ДФ;0000000000;14.12.2011;Корекция;Наркооп;BG000242377;000242377;Кюстендил;пл.Демокрация №1;;1;400;0;400;0;400;400; ; ; 
 
2) CSV (Excel) – аналогичен на TXT-формат, но с разширение CSV, което позволява директно отваряне на 

MS Excel;  
ДДС-ДФ;0000000000;14.12.2011;Корекция;Наркооп;BG000242377;000242377;Кюстендил;пл.Демокрация №1;;1;400;0;400;0;400;400; ; ; 
 
3)CSV (OpenOffice) – аналогичен на CSV (Excel) формат, но отделните полета за заградени в кавички и 

използвания разделител е запетая. 
"ДДС-ДФ","0000000000","14.12.2011","Корекция","Наркооп","BG000242377","000242377","Кюстендил","пл.Демокрация №1" 

 
Включване на описание на полетата в началото на файла и сумарен ред в края на файла. 
 

 
 
Този вид експорт е удобен за бързо ориентиране в съдържанието на експортираните данни и контрол върху 

импорта на база сумарните редове в справката. Този вариант е удобно да бъде извеждан във CSV-формат, 
заради удобството да бъде отворен  със съответния офис-пакет. 

 

 
 

5.2. Експорт на номенклатури. 

 
 
С тази функция могат да се експортират номенклатурите на контрагентите и артикулите (1) от определена 

група (2) във формат подходящ за зареждане (3) във ЕДИС-АСО, друга инсталация на ЕДИС-ФАКТУРИ и 
други програми (CSV-формат).  Полето "Вид артикул" не се използва при експорт на контрагенти.  
Потребителят трябва да определи папка (4), в която ще бъде записан експорта и при желание може да промени 
предлаганото име на файла с експорта (5). 

За двата вида импорт (ЕДИС-АСО и ЕДИС-ФАКТУРИ) може да бъде избран разделител между полетата (6). 
За останалите два (CSV-формат) се използва стандартен разделител точка и запетая (;) и единствената 

разлика между тях е, че за при  CSV–формат (OpenOfiice) отделените полета са заградени в кавички , а при 
CSV-формат (Excel) – не. 

С бутон  избраната номенклатура ще бъде заредена в таблицата (7), след  което ще можете я запишете в 
избрания формат (3)  под името (5)  в папка (4) с бутон . 
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5.3. Импорт  на номенклатури. 

 
 
С тази функция могат да се импортират номенклатурите на контрагентите и артикулитеекспортирани от 

ЕДИС-АСО или друга инсталация на ЕДИС-ФАКТУРИ (2). Потребителят трябва да определи: 
 групата артикули (3), в която ще бъдат заредени данните от импорта (не се използва при импорт на 

контрагентите) 
 файлът с данните за импорта (4). С бутона в края на полето можете да го изберете от съответния 

носител и папка; 
 вида на използвания разделител (5), ако е различен от предложения от програмата; 
 режима на работа (6): добавяне на нови и актуализиране на съществуващите позиции в номенклатурата 

или един от двата. 
С бутон  импорта ще бъде зареден  в таблицата  за преглед (7), след  което ще можете го запишете в базата 

данни с бутон . 
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6. СЕРВИЗ. 

6.1. Архивиране на базата данни. 
След стартирането на тази функция се изисква да изберете папка (директория) от диска или устройство 

(флашка, външен диск), където ще бъде записан архива и името на архивния файл. По подразбиране ЕДИС-
ФАКТУРИ предлага следната конвенция за името на архивния файл „ггммдд”, където гг (година). мм (месец), 
дд (ден). На примера от следващия екран името на архивния файл е формирано така: 2011(11), месец декември 
(12) и ден (16). Можете да го промените свободно, но не трябва да използвате забранени от Windows символи в 
името на файла, например „\”.  

 

 
Можете да използвате бутона разположен вдясно в полето за избор на папка (директорията) от дървовидната 

структура на избраното устройство. След което, с бутон „Архивиране“ стартирате процедурата.  
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
а) директорията (папката), в която желаете да записвате архива трябва да съществува на диска; 
б) външните носители (флашка, преносим диск) трябва да са включени към компютъра. 
ВНИМАНИЕ!  
Не използвайте дискети за архивиране на базата данни.  
Не правете архиви само на твърдия диск. При повреда на диска всичко ще бъде загубено. 
Периодично (поне веднъж месечно) копирайте цялата инсталационна папка, заедно с нейните 

подпапки на външен носител: флашка или преносим диск. Така ще поддържате сравнително актуално 
копие на системата, откъдето можете да я възстановите при технически проблем. 

В по-сложни сървърни инсталации с използване на самостоятелен сървър, за това трябва да се 
погрижи системния администратор.    

6.2. Разархивиране на базата данни. 
Обратният процес на разархивиране на данните протича по аналогичен начин с тази разлика, че тук трябва 

да изберете само папката (устройството), на което се намира архива. 

 
ЕДИС-ФАКТУРИ претърсва указаното място и ще ви предложи списък на архивите за избор. Архивите са 

подредени по дати в низходящ ред. В началото на всеки архив е посочена датата, следва тире и името на 
архивния файл. 



 
Независимо, че можете да маркирате повече от един елемент от този списък системата ще разархивира 

първия избран отгоре-надолу. След като направите своя избор и напуснете този екран ще се появи съобщение, 
което ще изисква потвърждение, че искате да разархивирате данните от този архив. 

 

6.3. Изтриване на издадени фактури. 
С тази функция от текущата база данни се изтриват всички фактури издадени в предходни отчетни периоди. 

По този начин се намалява списъка с издадени фактури, когато правите справка, издавате копие или просто 
използвате съдържанието на фактура при издаване на нова. 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.4. Проверка за актуализация. 
Автоматична проверка за актуализация. 

При наличие на активен Интернет  достъп  от меню „Серзиз” ЕДИС-ФАКТУРИ предлага възможност за 
проверка за нови актуализации. След стартирането на тази функция ще се появи следния екран: 

 

 
 

След натискането на бутон  програмата ще се опита да се свърже със сайта на ЕДИС-
СОФТУЕР и ще провери за наличие на нова версия на използвания софтуер. Ако такава бъде намерена ще 
получите съобщение за номера на версията, нейният размер и ще бъде активиран бутона . 

 

 
 

Щракнете върху него и програмата  ще се опита да изтегли новата версия. След успешното приключване на 
операцията ще бъде изведено съобщение за името на файла и папката, където е изтеглена актуализацията. 

 

 
 

Моля, не бързайте да затваряте съобщението, а си запишете името на файла и папката, в която можете да го 
намерите. След това излезте от програмата, както и всички други потребители, преминете  в папката, намерете 
файла и го стартирайте.. След това потвърдете изпълнението на актуализацията и сте готови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ръчна  проверка за актуализация. 
В случай, че връзката със сайта е неуспешна или изтеглянето е неуспешно, можете да извършите 

процедурата ръчно следвайки следните стъпки: 
Натиснете бутона . Програмата ще стартира установения по подразбиране 

браузер и ще ви прехвърли на сайта на ЕДИС СОФТУЕР. Вляво се намира секцията „Актуални версии” . 

 
Стартирайте ЕДИС-ФАКТУРИ и преминете в меню „Инфо”. 

  
 

Сравнете дата на вашата версия „11.12.17” (формата е „година.месец.ден”) с тази от сайта „20/12/2011”. 
Както се вижда  в разглеждания случай, на сайта се предлага по-нова версия. Щракнете  върху линка „ЕДИС-
ФАКТУРИ” и ще бъдете изпратени към секцията за изтегляне на актуализацията, където прочетете внимателно 
направените промени, указанията как да изтеглите актуализацията и да я приложите.. 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
1. Винаги изтегляйте актуализациите в инсталационната папка на ЕДИС-ФАКТУРИ. Това е мястото, 

където се намира програмата EDISFAKT.EXE, а не на десктопа или в папката „My documents”, както е 
масовата практика.  Ако по някакви причини се наложи да изтеглите актуализацията на друго място, копирайте 
файла в посочената по-горе папка преди да го стартирате. В противен случай актуализацията няма да бъде 
приложена.  

2. В мрежови инсталации с използване на самостоятелни сървъри, които не се използват и за работни места, 
се прилага практиката работните места да стартират програмата локално, а на сървъра се разполагат само 
базите данни.  В такива конфигурации трябва да бъдат обновени всички  работни места. 

3. Ако компютърът, на който е инсталирана програмата ЕДИС-ФАКТУРИ няма достъп до Интернет, 
използвайте линка: http://www.edis-bg.com за проверка за актуализации.    

 
Моля изпращайте своите въпроси, препоръки и коментари на e-mail:  
office@edis-bg.com 
 
 


