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BUSINESS STIL
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СКЛАД, ПРОИЗВОДСТВО,
ПРОДАЖБИ ...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С BUSINESS STIL софтуер за управление на производството
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Интегрирана система за управление – взаимно свързани модули, работещи с обща база
данни – поръчки за изделия, склад, доставка, производство, продажби, фактуриране, разплащания
с клиенти и доставчици, консигнации, външни складови обекти, каса ....
Лесна настройка към фирми с различен предмет на дейност.

Поръчки - формиране
 Въвеждане на поръчки от клиенти
 Следене сроковете за изпълнение
 Предвиждане на суровините, необходими за изпълнение на поръчката (съобразена с
наличните количества в склада)
 Отпечатване на справка, показваща необходимите количества материали за изработката на
всички поръчки
Складове - доставка
 Управление на неопределен брой складове
 Доставки на стоки и материали в складовете
 Работа с трите вида валута
 заявки за доставки
 номенклатура на доставчици, материали, изделия ...
 Изписване на материали
 на база въведена рецепта за производство на дадено изделие
 при изписване на по-големи от наличните количества се извежда съобщение
 създава се уникален номер на всяко искане
 печат на документ на изписаните материали
 Директна продажба от склад
 Възможност за разсрочено плащане на закупените стоки.
 Справка за дължимите суми към фирмите доставчици за определен период
 Справка за движението на материалите за определен период
 Справка за определен материал – с коя фактура и от коя фирма е доставен
 Справка за минимални и максимални количества, залежали стоки.
Външни складови обекти/магазини
 Прехвърляне на изделия от производствен склад във външни складови обекти и обратно
 Директна доставка
 Прехвърляне на изделия между складовите обекти
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 Продажби от външни складови обекти
 Справки за движение (доставени, продадени или прехвърлени) на изделия и материали за
избран период; за определен складов обект/магазин .....
Цехове - производство
 Формиране на цехове за различни производства
 Производство на серии /обувна промишленост/
 Изписване на материали
 по рецепта
 само налични по рецепта
 по единично за различни видове производство
 Поръчки за изделия
 регистриране на поръчка за изработване на едно или повече крайни изделия със срокове
за изпълнение
 планиране на доставка на материали, съобразно складовите наличности
 проверка на наличните материали за изработка на дадена поръчка и извеждане на
справка за недостатъчни количества
 Заприходяване на готова продукция в склад готова продукция
 Създаване на уникален партиден номер
 Справки – по видове производства, по клиенти, по изделия за избран период
Продажба - фактуриране
 Издаване на:
 данъчна фактура
 обикновена фактура
 стокова разписка
 консигнационен протокол
 документи по изисквания на клиенти (Практикер ... )
 работа с различни видове цени – на едро; на дребно; специални цени
 корекция на вече записана продажба – допълване или изтриване на изделия/материали
 Работа с трите вида валута
 Възможност за редактиране или изтриване на издадени вече документи.
 Отстъпки – за клиенти или за определени изделия; специални цени за специални клиенти.
 Номенклатура на клиентите на фирмата
 Справки на продажбите по клиенти и по изделия – общо и за определен период
 Справка за наличностите в склад готова продукция
 Следене на разплащанията
Разплащания – мониторинг –
 Разплащания с клиенти по разсрочени плащания, консигнация
 Задължения към доставчици по разсрочени плащания
 Обобщени справки за плащанията на клиентите и към доставчиците с извеждане
само на длъжниците.
Персонал – фирма
 Отчитане и следене на авансови суми за доставка на материали, гориво, храна ...
 Зачисляване на инструменти или други материали
 Изчисляване на изработените детайли/операции по предварително зададени норми
Каса
 Приходни касови ордери – в лева и валута
 Разходни касови ордери – в лева и валута
 Касова книга
В програмата има възможност всички видове справки, освен с направените за печат форми, да
бъдат експортирани и към MS Excel
Целта на тази инструкция е да Ви помогне да използувате ефективно програмата.
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Поръчки

Складове
Цехове

Продажба

Информация
Продажби
Каса

Складови обекти
Разплащания

Персонал

Склад /пункт/

Номенклатури

II. Н О М Е Н К Л А Т У Р И – Ф О Р М И Р А Н Е
За добрата организация на системата е необходимо правилното изграждане на
номенклатурите на фирмата. Стартира се от главното меню модул Номенклатури

.

1. Данни за фирмата
В горната част на формата са изписани имената на различните страници. Избираме
страница Фирма. Данните на фирмата се въвеждат според наименованията на полетата.
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Имената на материално отговорни лица /МОЛ/ на фирмата се въвеждат в таблица МОЛ
на фирмата. Добавянето на нови имена в тази таблица се извършва чрез бутон , изтриването
, запис с
или
и т.н. според подсказката на бутона. В полето МОЛ се избира името
на титуляра.
Таблица Офиси на фирмата се попълва при наличие на повече от един офис. В нея се
въвеждат данните според наименованията на полетата, необходими при издаване на фактура от
съответния офис.
В полето Име на заглавна форма се въвежда името, което искате да излиза в главната
форма на програмата.
В полето Име на склад за инструменти и съоръжения се въвежда точно името на склада,
от който могат да се дават под наем инструменти на персонала. Тези данни се ползуват в модула
Персонал.
Следват няколко настройки, които по подразбиране да са активни на съответните форми –
при продажба типа на документа ще бъде Фактура – това не означава, че ако трябва документа да
бъде друг вид не може да се избере в момента. Другите настройки са подобни.
В полето Бележки към продажба – може да се запише бележка, която да излиза на
съответния документ – пример – „при разсрочено плащане клиентът се задължава в едномесечен
срок да се издължи” и др.
В таблицата Манипулации/разценки се въвеждат наименованията на манипулациите и
разценките във фирмата, при необходимост от изчисляване на заработеното от персонала.
В таблицата Видове служебни отчети се въвеждат наименованията на видовете отчети,
които се използват за вътрешно фирмена информация (за суми дадени като служебен аванс на
персонала например за гориво, храна, ремонт или командировка и т.н. свързани с модул персонал )
След като са въведени необходимите данни или промени се записват с бутона

.
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2. Материали, складове, мярки
Въвеждане наименованията на складове, артикули (материали, полуфабрикати, готови
изделия .....) и мерни единици се извършва в страница Материали, складове, мярки.
2.1 Дефиниране на фирмени складове –
От особена важност е правилното дефиниране на складовете и свързаните с тях
артикули. При фирми, ползващи модула Производство е препоръчително да бъдат
създадени складове с дефинирани наименования на изделия (полуфабрикати), които след
съответното им производство ще се заприхождават автоматично в тях.

2.2 Дефиниране на външни складови обекти Това са складове, свързани с модул Складови обекти. Могат да бъдат магазини, в които
артикулите се заприхождават както от производствените складове, така и от друг складов обект.
Връзката между складовите обекти и фирмените складове става като в таблица Дефиниране на
фирмени складове в полето Скл.об. се избере „Да”.
2.3 Дефиниране на нов материал, полуфабрикат, изделие, комплект
С бутон
се отваря прозорец Материали, изделия,
комплекти – редакция/нови/, в който се въвеждат съответните данни. Полетата Серия да/не и

Изчислимо са специфични изисквания за фирми, занимаващи се със серийно производство
(обувно, трикотажно ...).
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Редакция на материал се прави като се позиционира курсора на реда с този материал и се
натисне бутона
. Изтриването става като се позиционирате на съответния ред и
натиснете бутона
.
3. Контрагенти
В страница Контрагенти се въвеждат данни на клиенти, доставчици, превозвачи.

С бутона

се стартира форма, в която последователно се въвеждат данните,

свързани със съответните видове контрагенти, необходими в последствие с работата на системата.
Тези данни се въвеждат еднократно, а се използуват винаги когато е необходимо без да се
въвеждат всеки път. Когато са настъпили промени с данните на някой контрагент, с бутона
се редактират и с бутона
се записват.
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В таблицата МОЛ на контрагента се въвеждат материално отговорните лица, като може да се
избере един, който да бъде титуляр и при издаване или въвеждане на фактура той да се показва
автоматично. В същото време има възможност да се избере и друг от въведените МОЛ, в
зависимост от това кой трябва да се изпише на документа. По същия начин може да се въвеждат и
филиали на съответната фирма. В последствие може да се направят справки за продажбите на
съответния филиал.
В таблицата Специални цени – дефиниране могат да се дефинират цени на изделия за
клиенти, ползващи специални отстъпки или надценки.
4. Градове, държави ...
На тази страница се въвеждат имената на населените места, държави, видове
контрагенти, имената на длъжностите във фирмата.

При въвеждане името на населеното място Пощенският код е задължителен. В таблицата
Длъжности – персонал се въвеждат наименованията на длъжностите на персонала – прилагат се
модула Персонал.
5. Производства, изделия/комплекти/, рецепти
На тази страница се дефинират производствените цехове със съответните производства на
изделия и рецептите за тях.
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За да се въведат правилно производствата и рецептите на изделия и полуфабрикати,
трябва да се спази определен ред.
Важно! Наименованията на изделията /полуфабрикатите, комплектите/ предварително
са въведени в номенклатурата
-

-

в таблица Производствени цехове с бутона
се създават имената на
цеховете
за да се добавят изделия в таблицата Полуфабрикат, изделие, комплект е
необходимо позициониране в таблица Производствени цехове на даденото
производство и с бутона
се отваря форма Избор на изделие, комплект ...
за производство.
Съществуват два начина за създаване на рецепта:
o
Първи начин - при избор на Празна рецепта е необходимо да се въведат
компонентите в таблица материали за изготвяне на: Изделие - с бутон
се отваря нова форма, в която се избира материалът и
неговото количество. С бутоните
и
по
подразбиране се редактират съответните данни или се изтриват.
o
Втори начин - когато новото изделие има подобна създадена рецепта, се
маркира Избор на рецепта, след което се появяват две таблици. В полето
Избор на изделие/комплект/ за формиране на рецепта се избира
наименованието на артикула, за който трябва да бъде направена
рецептата. В таблицата Избор рецепта на изделие за дублиране се
показват видовете производство с изделията, за които има направена вече
рецепта. След позициониране върху желаното производство/ изделие в
долната таблица Рецепта – материали
се показва рецептата за
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-

изработване на съответното изделие и с бутона
се записва. След
това ако е необходимо, рецептата може да бъде редактирана за новото
изделие.
с бутона
могат да се прехвърлят от един цех в друг вече направени
рецепти.

Въведените рецепти играят много голяма роля в предвиждането на необходими материали
за производството. При зададена поръчка за изработка на определени изделия за клиент, веднага
може да се провери дали в момента са налице необходимите материали. Справката е подготвена за
печат така, че при недостиг може да се направи заявка и да се закупят необходимите материали.
6. Визуални настройки
На тази страница се избират полетата, които да се показват на различните видове справки.
Наименованието на таблиците съответства на вида справка. Изведени са само маркираните с
полета. Може да се определи броят на знаците след десетичната точка. С бутона
се
записват избраните настройки, като те са индивидуални за всеки компютър.
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III. С К Л А Д О В Е - Д О С Т А В К А

Стартира се от главното меню модул Складове
информация за наличните материали в складовете.

. Отваря се форма, която показва

С полетата Избор на склад и Избор на материал може бързо да се направи справка за
наличностите на определен артикул, както и справка за наличните количества, доставени от
определен доставчик.
Сгрешеното количество материал може да се коригира чрез бутона
, отваря се форма, в
която се вписват корекциите. Важно – не може да се променя количество, което е по-малко от

продаденото + изписаното. Въведен материал, който не е доставен и трябва да се изтрие, се избира
бутона
. Ако от този материал са изписвани количества за производство или е
извършена продажба от него той не може да бъде изтрит.
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С бутона
се стартира форма, където в съответните полета се въвеждат данните за
доставката. Наименования на артикули или доставчик, които липсват се въвеждат с бутон
. Има възможност в полето Вид плащане да се избира вида на плащане:

- Веднага в модула Разплащания се отбелязва, че цялата сума по доставката е платена.
- Разсрочено – в полетата лв., USD, EUR се въвежда сума, ако е платена някаква част – това
плащане също се отбелязва в модула Разплащания.
След въвеждане на цялата фактура може да се направи проверка на общата сума и да се
запише. Когато материалите са закупени от закупчик/персонал/ на фирмата ви, това трябва да се
отбележи като от полето Закупчик се избере името. Така сумата, която е дадена от закупчика се
намалява от дадения му служебен аванс.
Изработени са различни видове справки. Те се стартират от менюто Справки - склад

Всички видове справки имат изход към MS Excel, което дава възможност за допълнителна
обработка или за анализи по Ваши критерии.
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IV. Ц Е Х О В Е - П Р О И З В О Д С Т В О - И З Д Е Л И Я
За производството на изделие се избира от главното меню – Цехове-производство
Ще се отвори форма Производство.

.

В таблицата Постъпили материали от склад на база искания са материалите, изписани за
различни производства от фирмените складове и са налични в цеха (междинен цехов склад). В
таблица Изработени изделия е изведена информация за произведеното от съответните цехове.
За производството на дадено изделие/полуфабрикат е необходимо да се доставят в цеха
нужните материали. От полето Избор на производство се избира вида производство, след което с
бутон
ще се отвори следната форма.
Създадена е организация за изписване на материали както по рецепта, така и индивидуално.
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При избор Изписване на материал по рецепта от полето Рецепта-изделие/полуфабрикат/ се
намира артикула, който ще бъде произвеждан и автоматично се стартира форма, която извежда
материалите, необходими за изработването.

В полето Брой рецепти се пише количеството артикули, които ще бъдат произвеждани. В полето
Клиент може да бъде избран клиентът, за който ще бъде производството. С бутона
може да се разпечата. С бутона
се връщате в предишната форма, от където се прави
записа на искането
или по желание може да се направи едновременно запис на искане
и производство
. Ако не са произведени веднага след изписването,
материалите се добавят в таблицата Постъпили материали от склад на база искания. Това са
материалите постъпили в производствения цех (междинен цехов склад). Следващият етап след
изписване на материалите е да се направи производството. От полето Избор на изделие за
производство се отваря нова форма Изделия – производство /създаване на нови партиди/!
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Задава се броя на произведените артикули и с бутона
се записват в таблица
Изработени изделия, като автоматично се създава партиден номер, а също така се заприхождават
в съответния склад.
При изписване на материали свободно, не по рецепта те са налични в цеховия склад докато
не се използват за производството на даден артикул.
От менюто Справки се стартира справка за вложените материали за определен период от

време или по вид производство.
V. П Р О Д А Ж Б А
От главното меню се стартира Продажба

. За да се осъществи продажба на даден
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артикул е необходимо да има налични количества в склада. Последователно се избират - тип
контрагент - в случая клиент, име на фирмата, МОЛ. Ако клиентът не е въведен, с бутона
се стартира формата с номенклатури и се добавят данните. Ако е избрано за
контрагент физическо лице се активират полетата за въвеждане на данните – име, адрес, ЕГН. От
падащото меню се избира вида на документа. Номера се създава автоматично - има възможност да
се коригират, като отговорността за това е изцяло Ваша. За да се добавят артикулите, необходими
за продажбата, с бутона
се отваря форма, която извежда наличните материали в
складовете.
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За да се избере желаният артикул, е необходимо да се позиционирате на реда и след това
последователно да се изберат вида валута, и цените(на едро, дребно или по доставна цена),
количеството. С бутона
се прехвърля даденият артикул в таблицата Данни за продажба.
След като са подготвени всички артикули за продажба, се избира бутон
. Показва се
предишната форма, за да се добавят Вида за плащане, Съставил и т.н. – данните, които се
изискват за съставянето на фактурата. В полето Бележки може да се записват бележки, свързани
с тази продажба. От радиобутоните с надпис Вид плащане може да се избере дали плащането е
веднага или разсрочено - ако е разсрочено по нататък в следващото меню Информация продажби или Разплащания – мониторинг се следят плащанията. След като всичко е въведено с
бутона
се вижда как изглежда документът. Отпечатва се с бутона
. С
се записва. Номерът на продажбата е уникален и се генерира автоматично. За
продажба на изделия от складов обект е необходимо от основната форма да се избере Чрез
складов обект - Да, преди избор на изделие
. По този начин се извеждат изделията,
които са в складовите обекти.
VI. И Н Ф О Р М А Ц И Я - П Р О Д А Ж Б И
Този модул показва направените продажби, като дава възможност за редакция на даден
документ или издаване на друг вид – например на издадена стокова разписка или консигнационен
протокол да се издаде фактура. От главно меню се стартира ИНФОРМАЦИЯ
. На формата
са изведени продажбите за определен период от време. Периодът може да се променя като се
избират датите от съответните полета, след което се позиционирате на реда с необходимата
продажба и с

бутона
се стартира форма с данните. За да се разпечата документ, различен от
записания от полето Фактура се избира вида. Нов номер на фактура (от друг вид документ) се
генерира с бутона
. Ако трябва да се коригират количества или да се изтрие/добави
артикул с бутона
се стартира формата, от която може да се направи редакцията. С бутона
се записват направените промени
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Ако продажбата е на консигнация, се активират таблиците Консигнация-плащания и
Консигнация-върната стока, където съответно са плащанията и евентуално върната стока.
Записа в тези таблици се прави с набор от бутони на които има подсказка. В таблицата Данни за
продажбата може да бъде направена корекция в единичната цена на изделието или да бъде
изтрита цялата фактура, като съответно се възстановяват количествата на изделията в складовете
на фирмата. Същевременно може да се променят - данните за вида плащане, стоката получена на
.... С бутона
се вижда как изглежда документът, а с
се отпечатва.
Разработени са различни видове справки. Стартират се от менюто - Справки

На всички справки, както и на почти всички форми са направени изходи към MS Excel,
което дава допълнителна възможност за анализи. Направени са и готови бланки с определени
видове справки.
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VII. В Ъ Н Ш Н И С К Л А Д О В И О Б Е К Т И

Стартира се от главно меню Складови обекти

. На формата се извеждат наличните

артикули във всички складови обекти. За по лесно намиране на отделните изделия може да се
избере определен складов обект или магазин – от Избор на складов обект се избира По избор, с
което се активира полето и от него се избира желания складов обект. По същия начин може да се
намери и отделен артикул/материал като това става от Избор на артикул/материал. От тук могат

да се изведат и различни видове справки. От
се избира исканата справка, която може
да бъде и за определен период като се избере От дата До дата. Всички справки могат да се
изведат на Excel с бутона
и по желание да се редактират. С бутона
се
доставят материали директно в складовите обекти, без да минават през централен склад. Стартира
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се формата за нова доставка, която е еднаква с формата за доставка в основен склад. За
прехвърляне на материали от производствен склад с бутона
се стартира формата,като

се избира склада източник от полето Основен склад – източник , По избор. След като сте се
позиционирали на изделието за прехвърляне от полето Прехвърляне в склад се избира в кой
складов обект/магазин ще бъде заприходено изделието, избира се дата на складовата разписка (по
подразбиране е днешна дата), въвежда се количеството в полето Кол., в полето дост. ц. се въвежда
доставната цена, с която се заприхождава в съответния складов обект/магазин. С бутона
се прехвърля в долната таблица, където се подготвят всички изделия, за съответния
складов обект. С бутона
се разпечатва складова разписка, а с бутона
се
записват. В полето МОЛ се избира материално отговорното лице.
VIII. Р А З П Л А Щ А Н И Я - М О Н И Т О Р И Н Г
В този модул от програмата се проследяват и въвеждат нови плащания на клиенти,
закупили изделия на разсрочено плащане, както и ваши покупки от доставчици. Стартира се от
главно меню
. В горната част на формата са разположени страниците с различните видове
разплащания – Продажби, Доставки, Обобщени само със длъжниците или задълженията.
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На всяка страница може да се избира определена информация - за определен клиент, за определен
период. Ново плащане се въвежда чрез бутона
, като предварително трябва да се
позиционирате на реда на клиента, който прави плащането. Направена е бланка за печат на
документ при необходимост. Съответно с бутоните
или
, след като е
позиционирано на съответния ред с плащане, се прави корекция или изтриване. С бутона
се разпечатва справка с плащанията за даден контрагент или всички в зависимост от
избора.
По подобен начин се работи и с плащания на доставчици. Бутоните са същите, само че се
използват при Вашите плащания към доставчиците. Всички справки могат да бъдат експортирани
към Excel и там да се направи анализ по желание.
Разработени са справки с обобщени данни за плащанията.
IX. П Е Р С О Н А Л - Ф И Р М А
Стартира се от главно меню – Персонал
. Чрез този модул се следят суми, дадени
като аванс на закупчици или други, инструменти или други материали за ползване по време на
работа, изчисляване на извършени манипулации (заработки).
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С бутон

се въвежда фирмения персонал. Отваря нова форма.

В нея се въвеждат последователно Име, Презиме, Фамилия, ЕГН /трите полета са
задължителни/, и всички необходими данни. Записват се посредством бутона
.
За въвеждане на аванс се избира
. Бележки за дадените суми могат да се
запишат в полето Забележка. С бутона
се записват данните, а с
се връща в
предишната форма без да е осъществен запис. Отчетите се въвеждат по същия начин, като се
избира
. Сумите, които са изразходвани за закупуване на материали, автоматично се
прехвърлят тук, след като се въведе новата доставка и съответно закупчика, който я е извършил.
Някой от персонала, който има на разположение сума, може да прехвърли определена част на друг
чрез
. Неговата сума се намалява и съответно се начислява на другото лице.

Чрез филтър
може да се извеждат данните само за един вид плащане.
За да се зачислят инструменти или материали се избира страницата Зачислени
инструменти
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С бутона

се стартира форма, от която се избира наименованието, количеството

и периода за който е даден инструмента за ползуване. Записва се с
. Промяна на времето
за ползване се извършва чрез бутона
, а с бутона
се изтрива избраният запис.
Складът, от който могат да се дават инструменти и материали, се записва в модула
Номенклатури, страницата данни за фирмата.
За въвеждане на заработките на персонала се избира страница Заплати. Предварително в
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номенклатури на страницата с данни за Фирмата са дефинирани видовете манипулации и техните
разценки. С
се добавя нов ред, като по подразбиране годината, месецът и денят автоматично
се зареждат за днешна дата. От полето Манипулация се избира вида, а в полето Брой се записва
количеството извършени манипулации. С
се изтрива въведен вече ред, а с
се прави запис.
В таблица Информация по месеци се извеждат общо изработените суми по месеци за избраното
лице. Полето Изберете месец/година се използва, за да се избере месецът и годината и съответно
да се видят изработените манипулации. Същите могат да бъдат коригирани или допълнени.
X. П О Р Ъ Ч К И – Ф О Р М И Р А Н Е
Стартира се от главно меню Поръчки

.

С бутона
се стартира нова форма, в която се въвеждат данните за
поръчката, както и сроковете за нейното изпълнение. Ако клиентът е нов и не е въведен в базата

Данни, с бутона Контрагенти се добавя в номенклатурата и след това се попълва поръчката. С
бутона Запис нова поръчка се осъществява записът. След това с бутон
се добавят
изделията за изработка по тази поръчка. Избира се вид производство, изделие, количество,
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както и описание на изискванията на клиента за съответното изделие. Записват се с
. С
може да бъде разпечатана поръчката и дадена за изпълнение, а с бутон
да се изведе справка за необходимите материали за направата на изделията
(съобразена с наличните количества в склада). С бутоните
и
се
изтриват поръчката или изделието.
Таблицата Изпълнение на поръчките по изделия е обобщена справка за общия брой
отделно изделие за всички поръчки. С бутона
се извежда обобщена калкулация за
оставащия брой от избраното изделие по изпълнение на поръчката. С бутона Калкулация–обща
се отпечатва справка, показваща необходимите количества материали за изработката на всички
поръчки.
От менюто за справки е изработена такава, която показва изпълнението на поръчките по

изделия и съответно фирмите, направили заявките. Има таблица, показваща подробно поръчката
със сроковете за изпълнение, както и направените продажби на клиенти без регистрирани
поръчки.
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XI. К А С А
Стартира се от главно меню Каса

.

С бутона
се въвежда нов приходен касов ордер. За работа с валутна каса е необходимо
да се избере вида валута преди да се стартира формата за въвеждане на данните за ордера е. С
бутона
се въвежда нов разходен ордер. С бутона
се разпечатва касовият ордер.

С бутона

може да се редактира въведен касов ордер, а с бутона
се разпечатва касова книга за избран период или за определена дата.

се изтрива. С
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