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Гала софт ЕООД - Exchange Master

1.0

ОБЩ ПРЕГЛЕД

1.1

Обзор

ПП “Exchange master” е продукт, работещ в режим офлайн (не изисква връзка с Интернет).
Той предоставя нужната функционалност за обслужване на клиенти в бюра за обмяна на валута,
като е съобразено с всички наредби за обмен чуждестранна валута, приети в република България.
Комуникацията с фискално устройство е посредством разработен от Гала софт ЕООД програмен
модул, вграден в програмния продукт, като поддържа всички комуникационни протоколи на
Датекс ООД.
Инсталацията е стандартна при стартиране на инсталационен файл на български или английски
език, без изисквания на специални познания от инсталиращия.
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2.0

РЕЗЮМЕ НА СИСТЕМАТА

2.1

Системни изисквания
Процесор: Процесор 1 GHz
RAM: 1 GB
Твърд диск: 100 MB или повече свободно място
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Сериен порт RS232 или преходник USB към RS232

2.2

Нива на достъп

Програмата има три нива на достъп:
1. Оператор – има всички права за работа включително с фискалното устройство, без достъп
до модули Сервиз и Одит. Парола по подразбиране: 1
2. Администратор – има всички права за работа, няма достъп до фискалното устройство, има
достъп до модул Сервиз, няма достъп до модул Одит. Парола по подразбиране: 22
3. Одит - има всички права за работа с права на достъп САМО ЗА ЧЕТЕНЕ. Няма достъп до
фискалното устройство. Има достъп до модул Одит. Парола по подразбиране: 33
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3.0

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ

3.1

Инсталация

Първо стартираме setup.exe. С това започва инсталацията на програмата.

-Изберете език за инсталация и после ОК и след това НАПРЕД за продължение

-Прочитате лицензионното споразумение, ако сте съгласен чеквате Приемам условията и
натискате НАПРЕД, а след това ИНСТАЛИРАЙ за продължение
Програмата ще инсталира необходимите и файлове и след като натиснете клавиш ЗАВЪРШИ ще
приключи инсталацията.
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3.2

Фискално устройство

Програмата работи с фискални устройства съвместими с комуникационните протоколи на фирма
ДАТЕКС.
Работи със следните апарати:
DP-05, DP-25, DP-35, WP-50, DP-150
FP-800,FP-2000, FP-650, SK1-21F, SK1-31F, FMP-10, FP-550
FMP-350X, FMP-55X, FP-700X , FP-700XE,
WP-500X, WP-50X, DP-25X, WP-25X, DP-150X, DP-05C
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4.0

РАБОТА С ПРОГРАМАТА

4.1

Вход в програмата

При първоначално стартиране на програмата, ще се появи съобщение, че няма връзка с
фискалното устройство след натискане на ОК се появява входния екран.

4.1.1 Настройки ФУ
След натискане на бутона Настройки КА ще се появи този екран

След като сте свързали касовия апарат към компютъра и сте го въвели в режим на фискален
принтер, трябва да изберете параметрите указани в прозореца:
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Модел на ФУ, порт и скорост. Ако не сте сигурни за тях попитайте във сервиза за касови апарати с
който имате договор за поддръжка.
Ако сте въвели правилно данните натиснете Провери връзката. Ако всичко е наред ще се появи
съобшение че касовия апарат е намерен и Статуса е ОК.

Натискате клавиш Запази и след това изход за да се върнете в началния екран

4.1.2 Синхронизация на дата/час
Избирате Потребител, въвеждате парола, ако нямате създаден текущ ще бъдете подканен да го
създадете, като кликнете Продължи, периодът ще бъде създаден и вие ще можете да влезете в
програмата.
Ако разликата във датата на компютъра и касовия апарат е повече от минута ще излезе екран за
синхронизация, където ще ви подкани да синхронизирате датите.
Ще се промени дата на вашия компютър спрямо този на касовия апарат.
Ако датата на касовия апарат е много неточна свържете се със сервиза за поддръжка на касовите
апарати за да направи корекция на датата на КА.

5.0

ГЛАВНО МЕНЮ

Следва описание на подменютата
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5.1

Вход

5.1.1 Бордера
От меню Вход избирате Бордера. Минаването от едно поле в друго може да се прави и с клавиш
Enter
В полета за клиент може да не въвеждате данни защото те не са задължителни. Необходими са
обаче ако клиентът поиска разпечатано бордеро извън задължителния разширен фискален бон.
Разпечатването на бордерото става допълнително от меню ПЕЧАТ – Печат на бордера.

Избирате вида валута, курса и количеството както и избирате вида на плащането, след което
натискате ОК.
Разпечатва се разширен фискален бон.
Ако се получи проблем при издаване на бона, системата спира, и се появява статус на касовия
апарат за причината за неуспешно издадения бон, който трябва да се анулира и не се записва в БД.
Клавиши Запомни и Отвори се отнасят за данните на клиента ако искате да ги запазите.

5.1.2 Ордери
От меню Вход, избирате Ордери.
В полета за клиент може да не въвеждате данни защото те не са задължителни. Необходими са
обаче ако клиентът поиска разпечатан ордер извън задължителния разширен фискален бон за
левов ордер.

Ръководство за работа

Страница 5-5

Гала софт ЕООД - Exchange Master

Избирате вида валута, курса и количеството както и избирате вида на ордера – приходен или
разходен, след което натискате ОК.
Ако валутата е „лева” се разпечатва разширен фискален бон като служебно въведени или изведени
лева.
Ако се получи проблем при издаване на бона, системата спира, и се появява статус на касовия
апарат за причината за неуспешно издадения бон, който трябва да се анулира и не се записва в БД.
Клавиши Запомни и Отвори се отнасят за данните на клиента ако искате да ги запазите.

5.2

Справки

5.2.1 Салда
От меню Справки избирате Салда.
Показва купената, продадената валута, всички приходни и разходни ордери сумарно по вид валута
за деня, като усреднява курсовете , по Приложение № 8 от Наредба № 4 на Мин. на финансите за
изискванията към дейността на обменните бюра
При промяна на датата се визуализират данните за съответната дата.
Може да се разпечатва върху фискалното устройство или върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.2 Регистр. опис
От меню Справки избирате Регистр. опис.
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Описват се всички сделки за деня, по Приложение № 8 от Наредба № 4 на Мин. на финансите за
изискванията към дейността на обменните бюра
При промяна на датата се визуализират данните за съответната дата.
При чекване на Покажи за месеца се се визуализират данните за целия месец.
Може да се разпечатва върху фискалното устройство или върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.3 Наличност
От меню Справки избирате Наличност.
Справката е с натрупване от 1-во число на месеца до избраната дата. Показва купената,
продадената валута, всички приходни и разходни ордери сумарно по вид валута.
При промяна на датата се визуализират данните за съответната дата.
Може да се разпечатва върху фискалното устройство или върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.4 Дневни обороти
От меню Справки избирате Дневни обороти.
Показва купената, продадената валута, и равностойнотта в лева сумарно по вид валута за деня.
При промяна на датата се визуализират данните за съответната дата.
Може да се разпечатва върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.5 По курсове
От меню Справки избирате По курсове.
Показва купената по вид валута и курс за деня.
При промяна на датата се визуализират данните за съответната дата.
Може да се разпечатва върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.6 Отчет
От меню Справки избирате Отчет.
Показва отчет за сделките за деня изисквани по шаблон от БНБ.
Прави се само за бюра които са със статут на Финансово счетоводни къщи и са с лиценз от БНБ.
Може да се разпечатва върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.2.7 Дневник
От меню Справки избирате Дневник.
Показва регистрационен дневник за сделките за деня изисквани по шаблон от БНБ.
Прави се само за бюра които са със статут на Финансово счетоводни къщи и са с лиценз от БНБ.
Може да се разпечатва върху принтер.
Има изходи за MsExcel и MSWord
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5.3

Печат

5.3.1 Печат на бордера
От меню Печат избирате Печат на бордера.
Отпечатва бордеро по образец върху принтер, при предварително извършена продажба или
покупка на валута, по Приложение № 7 от Наредба № 4 на Мин. на финансите за изискванията към
дейността на обменните бюра
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.3.2 Печат на ордери
От меню Печат избирате Печат на ордери.
Отпечатва бордеро по образец върху принтер, при предварително извършено служебно въвеждане
или извеждане,
Може да се отпечата и списък на постъпилите ордери.
Има изходи за MsExcel и MSWord

5.4

Калкулатори

5.4.1 По купюри
От меню Калкулатори избирате По купюри.

5.4.2 Калкулатор на Windows
От меню Калкулатори избирате Калкулатор на Windows

5.5

Номенклатури

5.5.1 Валути
От меню Номенклатури избирате Валути.
Можете да добавяте валути, или редактирате курсовете.
Не можете да изтривате вече въведена валута.
Можете да укажете по поле статус да се показват или не при Вход на бордера.
Можете да ги подреждате по възходящ ред от Номер по ред.

5.5.2 Клиенти
От меню Номенклатури избирате Клиенти.
От тук можете да редактирате, добавяте или изтривате клиенти.
Клиенти не е задължителна номенклатура, съгласно Наредба № 4 на Мин. на финансите за
изискванията към дейността на обменните бюра.

5.6

Отчети

5.6.1 Дневен отчет без нулиране
От меню Отчети избирате Дневен отчет без нулиране.
Оттук правите Дневен финансов отчет без нулиране (X отчет) на ФУ.
Ръководство за работа
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5.6.2 Дневен отчет с нулиране
От меню Отчети избирате Дневен отчет с нулиране.
Оттук правите Дневен финансов отчет без нулиране (Z отчет) на ФУ.

5.6.3 Месечен отчет
От меню Отчети избирате Месечен отчет.
Избирате месеца за отчет на ФУ.

5.6.4 Годишен отчет
От меню Отчети избирате Годишен отчет.
Избирате година за отчет на ФУ.

5.7

Сервиз

Изисква се права на администратор.

5.7.1 Приключване на период
Дава се възможност за приключване на периода само след като е изтекъл.
Появява се напомняне в началото, при стартиране на програмата.
Периодът винаги е от 1-во число на месеца и е до крайната дата на месеца.

5.7.2 Потребители
Не могат да се изтриват потребители.
Могат да се променят име, парола и статус.
Полето статус служи да се показват ли в началното меню. При статус 0 не се показват
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5.7.3 Данни за фирмата
Въвеждат се данните на юридическото лице на бюрото както и адреса на самото бюро.

5.7.4 Създаване на текущ период
Дава се възможност за приключване на периода само ако липсва такъв за последните два месеца.
Появява се напомняне в началото, при стартиране на програмата.
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Периодът винаги е от 1-во число на месеца и е до крайната дата на месеца.

5.7.5 Реиндексиране на БД
Прави се анализ на индексите на базата и ако са нарушени се възстановяват.

5.8

Каса

Изисква се права на оператор.

5.8.1 Статус
При избор се появява статуса на ФУ съгласно фирмените му настройки съгласно фирмуера на
производителя

5.8.2 Анулиране на отворен бон
Анулиране / затваряне / на бон може да има само ако във ФУ има отворен бон. Излиза съобщение
за анулиран такъв.
Ако няма отворен бон действието не може да се извърши и се появява статуса на ФУ.

5.8.3 Синхронизация на дата и час
Извършва същото действие като 4.1.2

5.8.4 Сторно на фискален бон
С издаден бон. Във БД се отбелязва като сторниран но се запазват въведените преди това
стойности.
За да се сторнира бон трябва да бъде запазен оригиналния бон от който да се въведат данните.
Ако данните не са коректни не се издава сторно бон.
Сторно бона се записва в БД само ако е минала през ФУ.
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5.9

Одит

Всички опции на програмата са налични с опция САМО ЗА ЧЕТЕНЕ.
Всички данни имат Експорт към Excel в CSV формат

5.9.1 Потребители от лог файл
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител,
вид извършени действия
Експорт към Excel.

.
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5.9.2 Обобщени данни за продажбите
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител
Експорт към Excel.

5.9.3 Данни за плащанията по продажбите
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител
Експорт към Excel.

5.9.4 Детайлни данни за продажбите
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител
Експорт към Excel.

5.9.5 Сторнирани продажби
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител
Експорт към Excel.
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5.9.6 Анулирани продажби
Софтуерът осигурява визуализация с възможност за филтриране по критерии: период, потребител
Експорт към Excel.

5.9.7 Номенклатура Валути
Експорт към Excel.
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5.9.8 Номенклатура Клиенти
Експорт към Excel.
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6.0

АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

6.1

Описание

Моля тази операция да се прави от лице с добри компютърни познания.
Не забравяйте да правите архиви на базата данни за да бъде възстановена в случай на повреда на
компютъра Ви. Добре е да качвате архива на външна Флаш памет.
За да направите архив от бутона Start /Старт/ на windows изберте Run /Изпълни/. фиг.1
В прозорчето напишете %appdata% и натиснете Ок. Фиг. 2
Ще се отвори прозорец с папки с различни имена.
Намерете папката с име ExchangeMaster.
Натиснете десен клавиш на мишката върху тази папка.
Ще се отвори меню с команди, където трябва да изберете Copy /Копирай/. Фиг. 3
Отворете устройството с флашката, и Натиснете десен клавиш на мишката върху отворения
прозорец.
Ще се отвори меню с команди, където трябва да изберете Paste /Постави/.
Папката с име ExchangeMaster ще се копира върху флашката.
Вече имате архив на базата до момента.
Фиг. 1

Фиг. 2
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Фиг. 3
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