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I.
1.

Въвеждане на номенклатури
Логване в системата
Зареждате сайта http://bizzio.gencloud.bg/ в Internet Explorer. Ако браузъра Ви поиска инсталация на Microsoft Silverlight –
разрешете му.

В полета База данни, Потребител и Парола записвате данните предоставени от нас.

2.

Въвеждане на служители, т.е. потребители
Избирате меню Номенклатури => Партньори => Служители

На отворилия се прозорец
Дясно долу има бутонче +

Стартирате въвеждане на данните:
Първо тип, т.е. служителят може да е едновременно служител, но и клиент, доставчик и т.н.
Второ вид – фирма, мъж жена, лице
Трето и напълно достатъчно е само име
Другите данни са пожелание.
Накрая натискаме бутона Приеми картинката по-долу.

3.

Създаване на Наша фирма
Това е фирмата от чието името ще работите.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Наши фирми
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Стартирате въвеждате данните:
Първо тип, т.е. Наша фирма може да е едновременно и клиент, доставчик и т.н.
Второ вид – фирма, мъж, жена, лице
Трето и напълно достатъчно е и само име
Другите данни са по желание, но трябва да се попълнят, за да може да се издават коректно финансови документи.
Накрая натискате бутона Приеми.

4.

Създаване на склад
Избирате фирмата с колко склада ще работи.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Складове

На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Стартирате въвеждане на данните:
Първо тип: избирате нормален
Второ, най-важно и достатъчно: Склад - въвеждате името на склада
Другите неща като код, контакти са по желание и слагате отметка Aктивен.
Накрая натискаме бутона Приеми.

5.

Създаване на авоари
Това са разплащателните средства, начина на плащане към доставчици и към нас:
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Авоари
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Стартирате въвеждане данните:
Първо тип: Банка, Каса, Карта, Електронно плащане, Наложен платеж
Второ най важно и достатъчно на Авоар, въвеждаме името с което очакваме да се казва авоара за да ни ориентира
Другите неща като банка (при тип каса няма това поле), контакти са по желание и слагате отметка Активен.
Накрая натискате бутона Приеми.

6.

Създаване на Партньори (Контрагенти) или Импортиране на такива
Това са клиенти, доставчици и т.н.
Избирате меню Партньори, избирате клиенти например.
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните.

6.1.

Импортиране на клиенти
За целта трябва да имате подготвен файл на ексел
Натискате ляво долу Пакетни операции =>Активиране на специализиран за това таб

Следващият екран е:

От екселския файл маркирате цялата информация и натискате бутона от клипборда(стъпка 1). След като се появят
колоните почвате да ги именувате натискате бутона от стъпка 2 след като сте готови. Маркираме всички редове с десен
клавиш на мишката или с клавишите Ctrl+A и натискаме бутона от стъпка 3. С това действие импортирате всички
клиенти, ако някой остане отдолу маркиран с 3 ! пише причината заради, която не е импортиран.

7.

Въвеждане на мерни единици
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура=> Мерни единици
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:

Първо натискате бутончето очертано с червено и въвеждате името на мерната единица.
Второ, ако мярката, която въвеждате има по-голяма от нея мярка то въвеждате, както е дадено на картинката.
Натискате бутона очертан със зелено (тази стъпка не е задължителна) и въвеждате името на по-голямата мярка.
Трето въвеждате релацията, в каква зависимост е с първоначалната мярка.
Въвеждате описание, съответно Точност колко знака да има, ако има външен код и слагате отметка Активен.
Накрая натискате бутона Приеми.

8.

Създаване на артикулни групи
Това са критерии, по които да групирате артикулите.
Възможно е създаване и на подгрупи за по-добро групиране, ако не е необходимо може всички артикули да са в една група
например артикули.
Избирате меню Номенклатури => Артикулни групи
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +

Въвеждате данните:

Първото поле „В група” се попълва само в случай, че се създава под група.
Второто поле „Група” е водещо с бутона от дясно започвате въвеждането.
Полетата надолу не са задължителни.
Слагаме отметка Активен.
Накрая натискате бутона Приеми.

9.

Създаване на артикули и Импортираме акртикули
Избирате меню Номенклатури => Артикули
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Първо Тип: избирате от падащо меню: стока, материал, продукт, машини, услуга и т.н.
Второ Група с бутона отдясно, от падащо меню избирате от вече създадените групи.
Трето Артикул – въвеждате името на артикула.
Съответно: Код,
Партиди – от падащо меню избирате – без поддръжка, с поддръжка на партида, с поддръжка на серийни N
Мярка - с натискане върху полето излизат всички вече въведени и си избираме.
Това са задължителните полета, Следващите полета са по желание.
Слагате отметка Активен.
Накрая натискате бутона Приеми.

9.1.

Импортиране на акртикули
За целта трябва да имате екселски файл. –
Във файла минималните полета са група, код, наименование на артикула и мярка
Могат да се импортират всички полета, но по-горните са задължителни.
Избирате долу в ляво Пакетни операции =>Активиране на специализиран за това таб.

Следващият екран е:

От екселския файл маркирате всички данни и натискате бутона От клипборда. След като се появят колоните ги именувате,
натискате бутона Колони и стойности докато изредите всички колони. След като сте готови маркирате всички редове с
десен клавиш на мишката или с клавишите Ctrl+A и натискате бутона Регистрирай. С това действие сте импортирали
всички артикули.
Ако някой артикул не бъде импортиран, той остава отдолу маркиран с три удивителни (!!!), като пише причината, заради
която не е импортиран.

10. Производство/Рецептура
10.1.

Технологии

От тук може да се създаде технология за производство на продукт:
Избирате меню Производство => Технологии (Нов) – тук варианти са 2:
Първи Вариант избирате Технологии и после бутон Нов документ в средата на екрана.
Втори вариант натискате бутона Нов в ляво на екрана до надписа Технологии.
И двата варианта са отбелязани в червено на картинката по-долу.

От заредилия се прозорец избираме таб Продукт:
10.2. Избирате за кой склад е продукта.
10.3. Въвеждате количество.
10.4. Избирате ценова листа (може да сте създали по-рано доставна ценова листа).
10.5. Може да въведете отстъпка.
10.6. Въвеждане през авоар – каса, банка.
10.7. Може да се запише някаква бележка.
10.8. Накрая натискате Добави към документа.

После отивате на таб съставки:
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.

Избирате за кой склад е Артикула.
Въвеждате количество.
Избирате ценова листа (може да сте създали по-рано доставна ценова листа).
Имаме възможност да въведете отстъпка.
Имате възможност да въведете единична цена.
Въвеждане през авоар – каса, банка
Имаме възможност да се запише някаква бележка.
Накрая натискате Добави към документа

Тези стъпки ги повтаряте за всеки един артикул, който искате да добавите.

След като добавите нужните съставки, натискаме бутон Финализирай.

10.2.

Производство

С тази функция можете да произведете продукт, за който преди това сте създали рецептура.
Първи вариант кликвате върху бутон Производство.

Другият вариант е през Технологии, избирате продукта, за който ще правите производство. Избирате Свързани документи
и после кликвате върху Производство.

След като изберете Производство излиза прозорец, в който да въведете количество на продукта, който искате да
произведете:

Въвеждате количество и натискате бутон ОК.
След това натискате бутон Финализирай.

11. Добавяне на характеристики
Характеристиките служат за по-добро описание по-детайлни справки свързани с артикулите в системата.
Към всеки артикул има вече конкретни характеристики, но може да добавяте нови.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Характеристики
Може да добавяте към

След като изберете към какво ще добавяте характеристика
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Накрая натискате бутона Приеми.

12. Създаване на ценови листи
Това са правила за ценообразуване.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура =>Ценови листи
Важно: единствената цена, която програмата смята е себестойност и тя е средно претеглена цена.
Всички други цени или се въвеждат, или се смятат по конкретно заложено правило.
Например цена доставна може да се вземе ръчно или да се взима от последната направена доставка.
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Първото поле е Ценова листа – как ще се казва
Второ Код, ако искате да ги номерирате
Тип Доставна , Продава, Вътрешна
Валута Лева, евро, долари - може да не се избира вид.

По-горе е даден пример как се задава цена с оскъпяване 15 % от себестойност.
Съответно може да се направи конкретна цена да е валидна само за период.
Накрая натискате бутона Приеми.

13. Създаване на Ценови групи
Използва се за разграничаване на клиентите по критерии цена.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Ценови групи

На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Първото поле е Ценова група – как ще се казва, това е да ни ориентира за кой тип се отнася.
Второто поле е Ценова листа – тук трябва да изберете ценова листа, която по-рано сте създали.
Накрая натискате бутона Приеми.
За да ползвате ценовите групи трябва през всеки клиент/доставчик да минете и да изберете от кой тип е.

14. Създаване на ценови класове
Създават се за разграничаване на стоките по критерии цена.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Ценови класове
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Първото поле е Ценови клас – как ще се казва, това е ориентир за кои стоки се отнася.
Накрая натискате бутона Приеми.
За да ползвате ценовите класове трябва през всеки артикул да минете и да изберем от кой тип е.

15. Създаване на Салдови групи
Целта е група за обединено салдо на партньори, напр. Общо салдо или общ кредитен лимит.
Избирате меню Номенклатури => Инфраструктура => Салдови групи
На отворилия се прозорец дясно долу има бутонче +
Въвеждате данните:
Първото поле е Салдова група – как ще се казва, това е ориентир за кои стоки се отнася.
Второ Кредитен лимит – сумата, за която ще се ограничава групата.
Трето валута.
Накрая натискаме бутона Приеми.
За да ползваме салдови групи трябва през всеки клиент/доставчик да минем и да изберем от коя група е .

II.

1.

Движение на стоки

Поръчка от нас
Когато сте поръчали нещо към ваш доставчик.
Избирате меню Складови операции => Поръчки от нас (Нов) – тук варианти са 2:
Първи Вариант избирате Поръчки от нас и после бутон Нов документ в средата на екрана.
Втори вариант натискате бутона Нов в ляво на екрана до надписа Поръчки към нас.
И двата варианта са отбелязани в червено на картинката по-долу.

На отворилия се прозорец

1.1. Горе вляво избирате доставчик – може да започнете да пишете и ще го намери, може и да натиснете
бутона и да го търсите.
1.2. Натискате бутона, за номер въвеждате номера на документа, ако имате такъв от доставчика.
1.3. Въвеждате датата, ако е различна от днешната.

1.4. Отдолу може да изберете артикула с баркод или да го търсите по име
1.5. Избирате за кой склад е стоката, ако е повече от 1.
1.6. Въвеждате количество.
1.7. Избирате ценова листа (може да сте създали по-рано доставна ценова листа).
1.8. Въвеждате цената - тя може да съвпада с тази от ценовата листа, или може да имате отстъпка от ценовата листа.
1.9. Въвеждате плащане – веднага, отложено, до дни или към дата.
1.10. Въвеждане през авоар – каса, банка
1.11. На края натискате добавяне към документа.
1.12. За всеки следващ артикул повтаряте действията.
1.13. Последна стъпка е Запази или Финализирай.
При натискане на бутона Запази се очаква да влезете повторно да довършите документа.
Бутона финализирай създава документ.

2.

Доставки
Вариантите са 3:
Първи Вариант - избирате меню Поръчки от нас => описан по-горе, избирате бутона в средата свързани документи и от
падащо меню избирате Доставка.
Втори вариант - от меню Складови операции => Доставки и после бутон Нов документ
в средата на екрана
Трети вариант - меню Складови операции => натискаме бутона Нов вляво на екрана до надписа Доставки
Стъпките, които следва да направим са същите като в поръчки от нас описани по-горе.
Последна стъпка е Запази или Финализирай.
При натискане на бутона запази се очаква да влезете повторно да довършите документа.
Бутона финализирай създава документ и стоки се доставят в склада.
След финализиране в долната част има раздел Тотали и отляво подчинени документи, избираме Фактура към нас,
ако искате да създадете фактура - отбелязани в червено на картинката по-долу.
След финализиране долу вляво се появява бутон отбелязан по-долу на картинката в синьо. При натискането на този
бутон цените въведени в документа се попълват като цена доставна за тези артикули, които участват в доставката.

3.

Фактура към нас
Важно условие е, че фактурата може да се създаде само в случай, че преди това има направена доставка.
Вариантите са 3:
Първи Вариант - избирате меню Складови операции => Доставки, маркирате конкретната доставка,
за която ще въвеждате фактура, избирате Свързани документи и от падащо меню избирате Фактура към нас.
Втори вариант - избирате меню Складови операции => Доставки, намирате конкретната доставка,
за която ще въвеждате фактура, избирате бутон Отвори, след като се отвори доставката в долната част има раздел
Тотали и отляво подчинени документи, избирате Фактура към нас. Картинката по-горе.
Трети вариант - избирате меню Складови операции => Фактура към нас и после бутон Нов документ,
избирате Свързани документи и от падащо меню избирате Фактура към нас.
На отворилия се прозорец:
3.1. Горе вляво избирате доставчик – може да почнете да пишете и ще го намери, може и да натиснете бутона и
да го търсите.
3.2. Натискате бутона за номер въвеждате номера на документа, ако имате такъв от доставчика.
3.3. Въвеждате датата, ако е различна от днешната.
3.4. Отдолу са се заредили всички доставки от този доставчик, избирате си кои позиции участват във фактурата и
финализирате.

4.

Продажби

Вариантите са 2:
Първи вариант, от меню Търговия => Продажби и после Нов документ в средата на екрана.
Втори вариант натискате бутона Нов вляво на екрана до надписа Продажби.

На отворилия се прозорец

4.1. Горе в ляво избирате клиент – може да почнете да пишете и ще го намери, може и да натиснете бутона
и да го търсите.
4.2. Натискате бутона за номер, въвеждате номер на документа, ако имате такъв.
4.3. Въвеждате датата, ако е различна от днешната.

4.4. Избирате за кой склад е стоката.
4.5. Въвеждате количество.
4.6. Избирате ценова листа (може да сте създали по-рано доставна ценова листа).
4.7. Въвеждате цената - тя може да съвпада с тази от ценовата листа, или може да имаме отстъпка от ценовата листа.
4.8. Въвеждане през авоар – каса, банка.
4.9. Накрая натискате Добави към документа.
4.10. За всеки следващ артикул повтаряте действията.
4.11.Последна стъпка е Запази или Финализирай.
При натискане на бутона Запази се очаква да влезете повторно да довършите документа.
Бутон Финализирай създава документ.

